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Milí čtenáři,
vychází již čtvrté číslo zpravodaje Strážnicka. Dřívější čísla zpracovala pod patronátem Mikroregionu 
Strážnicko osvědčená novinářka Lenka Fojtíková. Vzhledem k fi nanční tísni Valná hromada rozhod-
la, že další číslo se pokusí sestavit obce samy. Pro některé nebyl problém články připravit, někteří 
časově nestíhali, a proto byli osloveni i dobrovolníci z řad Vás občanů Strážnicka. Významným doda-
vatelem příspěvků se stal strážnický rodák, herec a publicista Milan Šimáček. Za básničky od Jiřího 
Žáčka jsem vděčná právě jemu. Ačkoliv jsem od přírody pesimista, očekávala jsem vydání tohoto 
čísla zpravodaje v dosti zkrácené verzi. Během měsíce se však nashromáždilo tolik příspěvků, že 
jsem začínala mít obavy, zda se sem všechny vejdou. Máme více rozhovorů než dříve, na někdy 
dotěrné otázky odpovídali: starosta Tvarožné Lhoty Ing. Jiří Uřičář, coby předsedající jednatel Mik-
roregionu Strážnicko, starosta Hroznové Lhoty Ing. Petr Hanák, jako předseda Místní akční skupiny 
(MAS) Strážnicko, již zmiňovaný Milan Šimáček a za ochotnický spolek Hrozen Jitka Pavlicová. 
Starostové obou Lhot, které na Strážnicku máme, mají zkušenosti s pořádáním Srazu Lhot a Lehot. 
Zatímco Hroznová Lhota tuto akci organizovala v roce 2006, Tvarožná Lhota Vás pozve na sraz za-
čátkem července tohoto roku. Dále se zde dočtete, co se podařilo za poslední rok v některých ob-
cích vybudovat a jaké kulturní akce pro své občany připravily nebo připravují. Menší obce nebudou 
v tomto čísle zastoupeny, o to více doufám, že v dalším zpravodaji, který vyjde koncem roku 2010, 
již budou i ony mít své příspěvky.
Přeji Vám příjemné počtení a pokud by se Vám zdálo, že zde něco chybí nebo máte námět na články 
do dalšího čísla, budeme moc rádi, když se nám ozvete.
Za všechny, kdo pomáhali zpravodaj připravovat, bych Vás chtěla poprosit o shovívavost. Nejsme profe-
sionální novináři, ale snažili jsme se Vám přinést informace z aktuálního dění ve Vaší a okolních obcích. 

Bohunka Zůbková - manažerka Mikroregionu Strážnicko
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Proč není Mikroregion Strážnicko totéž co MAS Strážnicko?
Dobrovolný svazek obcí (DSO) neboli Mikroregion Strážnicko
Dobrovolná spolupráce obcí k řešení společných problémů v rámci tzv. mikroregionů započala ve 
druhé polovině 90. let. V případě DSO se jedná o výhradně meziobecní spolupráci, kdy členy svaz-
ků mohou být jen obce. Svazek obcí může společně vykonávat i činnost pro ochranu a prosazová-
ní společných zájmů zúčastněných obcí. Svazek obcí je samostatnou právnickou osobou a účetní 
jednotkou. Při hospodaření s fi nančními prostředky a majetkem pro něj platí obdobná pravidla 
jako pro obec. Velikost, účel spolupráce, ale i intenzita spolupráce jednotlivých DSO jsou velmi 
rozmanité. Mikroregiony jsou vhodným prostředkem pro společné prosazování zájmů a záměrů 
venkovských obcí v určitém prostoru. Vznik mikroregionu je předpokladem, aby zejména malé 
obce byly v rámci mikroregionu schopny získat fi nanční prostředky z různých programů a fondů, 
na které by individuálně nedosáhly.                     

Zpravodaj Mikroregionu Strážnicko, regionální periodikum, vydává DSO-Mikroregion Stráž-
nicko, nám. Svobody 503, 696 62 Strážnice
Odpovědný redaktor: Ing. Bohunka Zůbková
Web: www.straznicko.cz    E-mail: mikroregion@straznicko.cz
Design, layout, grafi cké zpracování a tisk: Grafi cké studio JOKER, Masarykovo nám. 35, 
Uherské Hradiště, tel.: 572 55 11 55. 
Na titulní straně: MFF Strážnice 2009 - foto Pavel Sochor

Místní akční skupiny neboli MAS Strážnicko 
Místní akční skupiny (MAS) jsou společenství veřejné správy (obcí, svazků obcí a mikroregionů), 
soukromé sféry a neziskových organizací, které chtějí spolupracovat na rozvoji venkova a země-
dělství a při získávání fi nanční podpory z EU a z národních programů metodou LEADER. Účast 
zástupců veřejné správy v MAS je maximálně 50% (týká se i řídícího orgánu), druhá polovina je 
tvořena zástupci podnikatelů a neziskových organizací, členové MAS musí mít v dané oblasti byd-
liště, sídlo, nebo v něm musí působit.         
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Tvarožná Lhota patří počtem 
obyvatel mezi středně velké 
obce Mikroregionu Strážnicko. 
Díky množství aktivit, které se 
zde v posledních letech kona-
jí, je však velkým konkurentem 
městu Strážnici.  Jejím staros-
tou je již 8 let Ing. Jiří Uřičář, 
který pro rok 2010 převzal 
post předsedajícího jednatele 
Mikroregionu Strážnicko od 
Mgr. Renaty Smutné. Od po-
čátku byl u vzniku Místní akční 
skupiny a nyní je jedním z čle-
nů Rady MAS.

Když jste přebíral post jed-
natele Mikroregionu po Mgr. 
Renatě Smutné, jaké byly 
Vaše nejdůležitější plány do 
dalšího roku? Co jste chtěl 
změnit a v čem naopak po-
kračovat?
V posledním roce volebního 
období se toho už výhledově 
nedá moc naprogramovat. Ví-
ceméně chceme dokončit roz-
pracované projekty a ty stáva-
jící udržet na patřičné úrovni.

Předsedajícím jednatelem 
svazku obcí Strážnicka jste 
již byl v roce 2005, co všech-
no se za tu dobu změnilo?
Vznikl nový svazek Místní akč-
ní skupina, která svými dotač-
ními možnostmi převzala více 
možností realizace obcí a ce-
lého mikroregionu už tím, že 
do MAS jsou zapojeny i podni-
katelské aktivity. Jak fyzických, 
tak právnických osob. Tím pá-
dem bych řekl, že je zde pest-
řejší nabídka ve vztahu k celé-
mu Mikroregionu.

Jsou v dnešní době ještě 
nějaké výhodné možnosti 
dotací, které by motivova-
ly členské obce, aby žádaly 
o dotace jako celek a nikoliv 

jako jednotlivci?
Ano. Zrovna v tomto roce se 
podařilo získat dotaci pro spo-
lečný záměr, a to opravy sa-
králních staveb. Každá obec 
obdrží určitý fi nanční příspě-
vek na opravu boží muky, so-
chy nebo obrázků a na jednu 
kulturní akci. Hodláme v tomto 
i nadále pokračovat v příštím 
roce. Koncem roku bychom 
se také rádi pokusili společně 
získat dotaci na dětská hřiš-
tě a na techniku pro údržbu 
chodníků a cyklostezek pro 
každou členskou obec.

Co tak nějaký zahraniční 
partner mimo Slovenskou 
republiku, nechce Stráž-
nicko vyzkoušet rakouskou 
spolupráci, teď, když máte 
na informačním centru pra-
covníka s vysokou úrovní 
znalostí němčiny?
Některé obce mají s tímto part-
nerstvím již své zkušenosti 
a Strážnicku jako celku před-
ložíme návrh na spolupráci 
v příštím roce.

Jak to vypadá s výstavbou 
cyklostezek, co je již upra-

veno a co ještě na renovaci 
čeká?
Dobudování cyklostezek je pro 
Mikroregion jeden z prioritních 
úkolů. Očekáváme zvýšení 
a podporu cestovního ruchu. 
To, že se nám nepodařilo do-
táhnout některé akce do kon-
ce, je otázkou soukromého 
vlastnictví pozemků. Realizace 
také závisí na dotačních pro-
středcích ať už krajských nebo 
evropských. Bez nich není 
možné pokrýt několikamiliono-
vé náklady, které s výstavbou 
cyklostezek úzce souvisejí. 

Je z Vašeho pohledu pro 
okolní obce přínosem „hlavní 
město“ Mikroregionu, město 
Strážnice?
Samozřejmě, už svým názvem 
a také jako spádové centrum 
pro většinu obcí Mikroregio-
nu. Odehrává se zde hlavní 
kulturní a historická prezenta-
ce celého Strážnicka. V rámci 
cestovního ruchu by se bez 
Strážnice těžce tvořila atraktiv-
ní návštěvnická místa.

Jste starostou Tvarožné Lho-
ty již druhé volební období. 

Kdybyste chtěl někoho do 
Tvarožné Lhoty dostat k tr-
valému pobytu, na co byste 
ho především nalákal?
Na čistý vzduch a dobrosr-
dečné a pracovité obyvatele. 
Samozřejmě na pestrý spole-
čenský život v obci, který zajiš-
ťují zájmové složky. Pro mladé 
rodiny s dětmi je zde ideální 
prostředí s nízkou frekvencí 
dopravy a blízkou dostupností 
větších měst. Jsme taková dě-
dinka na úpatí Bílých Karpat.

V posledním roce se dost 
zhoršila nezaměstnanost 
v regionu, je tento stav vidět 
i ve Vaší obci? 
Určitě ano. Ve vztahu k jiným 
obcím se mi zdá, že jsou ob-
čané málo odvážní v podniká-
ní a potřebovali by povzbuzení 
– ze začátku vedení k odvaze 
a také informace o možnos-
tech získání fi nančních pro-
středků do začátku podnikaní. 
Například přes naši Místní akč-
ní skupinu.

Letos na podzim jsou další 
volby, budete opět kandido-
vat?

Sraz Lhota a Lehot rozhodně nebude 
procházka růžovým sadem
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bě Srazu Lhot a Lehot. Jak 
to vypadá s jeho přípravami, 
kolik očekáváte návštěvníků 
a co vlastně bude největším 
„tahákem“?
Několik občanů Tvarožné Lho-
ty, kteří se pravidelně zúčast-
ňují sjezdu Lhot a Lehot, při-
hlásilo naši obec před pár lety 
do pořadí na organizaci sjez-
du. Současné obecní zastupi-
telstvo se toho ujalo s tím, že 
jubilejní 30. ročník bude u nás. 
Chceme tomu samozřejmě 
dát náplň jak kulturní, tak spo-
lečenskou. Zdali se nám to po-
daří, budeme moci zhodnotit 
posléze. Program je připraven 
a očekáváme 3 až 5 tisíc lidí. 
Za dobrého počasí i více. Roz-
hodně to nebude procházka 
růžovým sadem, bude to ná-
ročné i pro občany Tvarožné 

Lhoty přímo nezúčastněné na 
realizaci akce.

   Bohunka Zůbková 

Ano rád bych se i nadále spo-
lu s obecním zastupitelstvem 
podílel na formování a rozvoji 
naší obce. Činnost na obci je 
nekončící proces.

Co si myslíte, že by Vám 
mohlo “přitížit“? Někteří ob-
čané odsuzují výstavbu pas-
toračního domu, jiní špatný 
stav kanalizace v obci, další 
prodej kempu nebo nového 
ředitele školy.
Došel jsem k přesvědčení, 
že kromě úřednické práce je 
nejlépe nedělat nic. Člověk 
neprovokuje, nic po nikom 
nechce a lidé jsou spokojeni. 
Pokud se dosáhne jakýchkoliv 
zaběhlých kolejí, téměř každý 
to nese s nelibostí, aniž by pá-
tral po výsledku. 

Když srovnáte stav obce 
před Vaším nástupem a nyní, 
co se převážně změnilo?
Pokud lidé nezapomínají 
a uvědomí si, v jakém stavu 
byla obec před 10 lety, tak si 
mohou srovnat, co se za těch 
několik let podařilo vybudovat, 
zprovoznit a oživit v obci. Vy-
tvořilo se především zázemí 
pro činnost zájmových spolků, 
organizací, dětí a mládeže, slu-
žeb pro obyvatelstvo. Jenom 
srovnání možností obecního 
úřadu v bývalém sídle č.p. 5, 
který byl obložen pomocnou 
mechanizací na údržbu obce, 
s nynějším stavem, tak musí 
konstatovat, že přes určité ne-
dostatky se i na tomto úseku 
věci pohnuly dopředu. A našlo 
by se spousta dalších. Je třeba 
si uvědomit, že obec hospoda-
ří s určitým rozpočtem a nelze 
v krátkém časovém období 
uspokojit potřeby všech obča-
nů. Je to vývoj, k jehož urych-
lení pomáhají již několikrát 
zmiňované dotace. Získání do-
tace není nikdy jisté a celý pro-
ces od zpracování projektové 
dokumentace přes podání 
žádosti až po výsledné obdr-

žení či neobdr-
žení dotace trvá 
i rok. Když se 
nezdaří, zkou-
ší se to jinak 
nebo jinde. Ale 
s tím se potýka-
jí v okolních ob-
cích, nemyslím 
si, že Tvarožná 
Lhota je nějaká 
výjimka.

Někteří staros-
tové se před 
volbami raději 
nepouštějí do 
nových pro-
jektů, jak je na 
tom Tvarožná 
Lhota? Chys-
táte něco nebo 
již existují pro-
jekty, které 
překlenou i do 
dalšího voleb-
ního období?
Pokud se to dá 
nazvat projekt, 
tak je to zále-
žitost přípravy 
pozemků pro 
výstavbu ro-
dinných domů, které se nám 
nedaří svižně vyřešit z důvodu 
komplikovaných vlastnických 
vztahů. Očekávám, že se to 
prodlouží do dalšího volební-
ho období. 

Slyšela jsem, že Tvarožná 
Lhota připravuje vydání kni-
hy. Kdy si ji budeme moct 
přečíst?
Knihu o Tvarožné Lhotě vy-
dáme letos na podzim. Po 
obsahové stránce je hlavním 
garantem PhDr. Jiří Pajer ze 
Strážnice. Protože původní his-
torické knihy obce byly někde 
„zašantročeny“, tak hledání se-
riózních materiálů po různých 
archívech trvá již několik let. 

Začátkem července čeká Vaši 
obec náročný víkend v podo-

Současným předsedají-
cím jednatelem Mikrore-
gionu Strážnicko je dva-
ašedesátiletý starosta 
Tvarožné Lhoty Ing. Jiří 
Uřičář. Vystudoval vyso-
kou školu se zaměřením 
na zemědělství. Je žena-
tý, má pět dcer a jednoho 
syna. Mezi jeho hlavní 
záliby patří folklór a vinař-
ství. Před nástupem do 
funkce starosty pracoval 
jako zástupce přednostky 
okresního úřadu. Byl také 
poslancem parlamentu 
ČR v letech 1992 – 1996.
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V sobotu 22. 5. 2010 odpoled-
ne si v radějovském sportov-
ně-společenském centru dali 
dostaveníčko reprezentanti  
Hroznové Lhoty, Kněždubu, 
Petrova, Strážnice, Sudoměřic, 
Tasova, Tvarožné Lhoty  a do-
mácího Radějova na III. roční-
ku Hrátkyády obcí mikroregio-
nu Strážnicko.
V netradičních disciplinách 
museli účastníci prokázat ne-
jen svoji sílu a obratnost, ale 
i důvtip, postřeh a rychlost 
v rozhodování. Soutěž začala 
nástupem všech zúčastněných 
družstev s vlajkami svých obcí, 
znělkou a vztyčením vlajky 
Hrátkyády 2010, slibem jak zá-
vodníků, tak rozhodčích.  Slav-
nostní zahájení bylo v režii ře-
ditele DDM Strážnice, starosty 
Tasova, který zastupoval obce 
mikroregionu a starosty Radě-
jova jako hostitele III. ročníku. 

Už samotný název disciplín 
Všeználek, člunkový běh, blu-
diště, lunochod,  falsh cups, 
sochy z velikonočních ostrovů, 
šikovné vejce a slepé spřežení 
- svědčí o tom, že se jednalo 

o zábavnou a zajímavou sou-
těž. Po více než dvouhodino-
vém soupeření se celkovým 
vítězem stali děvčata a chlapci 

ze Strážnice a dostali se tak 
před dvojnásobného vítěze 
předchozích ročníků družstva 
z Tvarožné Lhoty. Na třetím 
místě skončil domácí Radějov, 
který o jediný bod předstihl re-

prezentanty Hroznové Lhoty, 
ti totiž v posledních 2 discipli-
nách neobhájili dosud vedoucí 
postavení.
Na závěr zdařilého odpoledne 
dostala družstva na 1., 2. a 3. 
místě zlaté, stříbrné a bronzo-
vé medaile, všechna družstva 
pak diplomy a další ceny, kte-
ré věnovali sponzoři  Rumpold  
UHB, s. r. o., Araver CZ, s.r.o., 
Ivo Lžičař ELEKTRA, obce Mi-
kroregionu Strážnicko .
Vítězové ze Strážnice převzali 
putovní pohár, který bude v je-
jich držení další dva roky, tedy 
do doby konání IV. ročníku 
Hrátkyády  soutěže obcí mik-
roregionu Strážnicko.
Uznání patří všem zúčastně-
ným závodníkům, jejich vedou-
cím, kteří je dlouhodobě a zod-
povědně připravovali, dále pak 
rozhodčím, organizátorům 
a pořadatelům. Především ale 
sponzorům, rodičům, začínají-

cím mažoretkám skupiny Po-
mněnky a členům zájmového 
kroužku break dance, kteří se 
svým vystoupením zařazeným 
mezi jednotlivé disciplíny po-
starali o zpestření odpoledne. 
Poděkování patří i kuchařce 
p.Bajarové ze školní kuchy-
ně, jejíž zásluhou měli všichni 
zúčastnění a vlastně všichni, 
kteří se o úspěch této zdařilé 
akce jakýmkoliv způsobem za-
sloužili, stále plné žaludky.

HRÁTKYÁDA Mikroregionu STRÁŽNICKO - letos už potřetí

Den země v Žeravinách
22. dubna 2010 děti ze Základ-
ní školy společně se zastupiteli 
obce vysázeli ovocné a okrasné 
stromky a provedli úklid veřej-
ného prostranství v obci Žera-

viny. Také byl uskutečněn sběr 
drobnějšího elektroodpadu.
Děti byly po ukončení této ak-
tivity pohoštěny na místním 
sportovním a dětském hřišti, 

kde si opékaly špekáčky a pak 
hrály různé sportovní hry.
Základní škola v Hroznové 
Lhotě takto každoročně po-
máhá spádovým obcím a také 

dobře vychovává děti ke vzta-
hu k přírodě.

Jaroslava Hlahůlková
starostka obce
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Letos už jsem to nečekala, 
po loňském oznámení, že si 
dává hroznolhotský ochot-
nický tým pauzu, jsem jim 
dala za pravdu. Při předsta-
vě, že bych měla ve svém 
volnu vymýšlet vtipné scé-
náře, malovat kulisy, zkoušet 
scénky a ve fi nále to před pl-
nými sály prezentovat veřej-
nosti. Jenomže herecké srd-
ce si asi nedá jen tak poručit, 
a tak se s tajícím sněhem 
objevila v e-mailové poště 
pozvánka na Hroznolhotské 
etýdy s výčtem předprodej-
ních míst. Kromě Hrozno-
vé Lhoty a Strážnice, jako 
novinka bylo vystoupení ve 
Veselí nad Moravou. Jelikož 
jsem člověk, který téměř vše 
nechává na poslední chvíli, 
i lístky na třetí představení 
do Lhoty jsem objednávala 
pár dnů předem. Přišla jsem 
pro jistotu s půlhodinovým 
předstihem (i když jsem pů-
vodně plánovala přijít ještě 
dříve). Jak to tak bývá, kdo 
dřív kupuje lístky, má lepší 
místo, zůstala na mě zadní 
řada židliček. Vůbec mi to 
nevadilo, vzadu jsem nikomu 
nezacláněla a mohla jsem se 
pohodlně „rozvalit“ na volná 
místa kolem sebe. 
Zvoneček, ohlašující začátek 
divadla zazvonil něco málo 
po půl osmé večerní. Coby 
nikterak velký fanoušek fot-
balu jsem soucítila s hlavní 
představitelkou, která do-
provázela manžela na neděl-
ní utkání. Spousta trefných 
„hlášek“ prakticky ze života 
mě dostatečně naladila na 
další scénku, která proběhla 
po krátké přestávce. Ani tato 
scénka, ačkoliv o něco delší 
než ta první, mě nezklamala. 
Z té záplavy vtipů mi nejvíc 
utkvěl ten týkající se nočního 
kvákání žab a jejich následná 

likvidace, po níž mají vajíčka 
od slepiček krásné žloutky. 
Ne nadarmo autoři upozor-
ňují, že jakákoliv podobnost 
hlavních hrdinů s vámi je zce-
la čistě záměrná!
Po celou dobu představení, 
které končilo něco po desá-
té hodině večerní, jsem pře-
mýšlela, kde berou ti lidé ten 

elán, chuť a hlavně čas znovu 
se sejít a vytvořit, pro zába-
vu ostatních, divadlo. Jediná 
možnost, jak to zjistit bylo 
zeptat se. Vyzpovídala jsem 
tedy jednu ze scénáristek 
a hereček Jitku Pavlicovou.

Celkem jste letos odehrá-
li šest představení. Tomu 
všemu, ale předcházelo na-
cvičování a zkoušení. Kdy 
začínáte s přípravami na di-
vadlo? 
Psaní scénáře, rozdělení rolí, 
příprava kulis atd.
Pokud by se do příprav mělo 
započíst i psaní scénáře trvají 
tak pět měsíců. Pak když začí-
náme nacvičovat (asi 3 měsíce 
před premiérou) měl by být 
už scénář připravený, bohu-
žel nikdy není. Dopisuju ho za 

pochodu během nacvičování. 
Stává se, že herci do poslední 
chvíle nevědí, jaký bude závěr 
a nemají dost času se to nau-
čit. A to si dovedete představit 
jak mně za to asi „děkují“. Role 
už mám rozdělené většinou při 
psaní, takže to píšu přímo „do 
huby“. No a taky musíme ješ-
tě při nácviku stihnout vyrobit 

a namalovat kulisy, nachystat 
kostýmy, rekvizity, připravit 
vstupenky a propagaci – je to 
moc práce.

Jelikož jste všichni rodiče, ať 
už malých nebo velkých dětí, 
s každým představením za-
pojujete celé své rodiny. Jak 
to prožívají Vaše děti? 
Jaká vládne před prvním před-
stavením v našich rodinách at-
mosféra nejde popisovat. Bývá 
to stresující a hektické. Ale i to 
je veliký přínos pro naše di-
vadlo, protože se pořád učí-
me spolu komunikovat, řešit 
problémy, účinně se hádat 
a pořád se mít rádi! A to ne-
jen doma, ale pak i na jevišti. 
A co se týká dětí – nevím jak je 
to v ostatních rodinách herců, 
u nás doma se to mění s vě-

kem dětí. Starší jsou rádi, že 
rodiče jdou na zkoušku a ne-
budou doma (pokud ovšem 
nemusí hlídat ty mladší) a taky 
musí ti velcí někdy pomáhat 
v zákulisí nebo i hrát. Mladší 
děti se těší na divadlo a pro-
žívají to jako překvapení a asi 
nejhůř to snáší nejmenší děti. 
Naše pětiletá dcera se mně po-

řád skoro každý den ptá, jestli 
mám večer zkoušku, a když 
se dozví, že ne, má velikou 
radost. Každý kdo dělá něco 
mimo rodinu ví, že je to někdy 
těžké a je potřeba pochopení 
a pomoci partnerů, babiček 
a dědečků. Snad nám to děti 
vyčítat nebudou a já doufám, 
že když v tom vyrostou, budou 
samy pak schopné taky dělat 
něco pro druhé. Možná je to 
ale jenom moje naivní předsta-
va. Uvidíme!

Letos už to byly IV. etýdy, před 
nimi byly Opožděné Silvestry, 
kdy to vlastně všechno zača-
lo a jak se liší Váš divadelní 
elán, nasazení nyní od těch 
prvních před mnoha lety?
Všecko začalo asi před 25 lety, 
kdy u nás v Hroznové Lhotě 

Hroznolhotské etýdy - zase naposledy?
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V Sudoměřicích volili Miss Základní škola

působil první kněz - salesián 
a staral se o ná s- o volný čas 
dětí a mladých lidí. Scházeli 
jsme se a kromě povinností 
v kostele jsme se bavili přípra-
vou scének a parodií na různé 
akce, oslavy, svíce a svatby. 
Snad se náš starosta Petr Ha-
nák nebude moc zlobit, když 
tu zveřejním, že naše první 
divadelní vystoupení s manže-
lem bylo právě na jeho svatbě 
v roce 1988 („Nascípaný chlap 
je enom na zlobení“-Galuška). 
Následovaly programy, které 
jsme si dělali přímo na Silvestra 
a pak v roce 1994 první „Opož-
děný Silvestr“. Ty se pak kona-
ly 10 roků - do roku 2003. A tak 
se konečně dostáváme k etý-
dám, které děláme od roku 
2006. Kdyby nebyly Silvestry, 
nebyly by etýdy. Mělo to svůj 
vývoj a za dnešní podobou 
našeho divadla stojí všecka ta 
práce před tím. Vždycky jsme 
stavěli na vlastní tvořivosti, 

a proto i dnes děláme autorské 
etýdy. A co říci k našemu elánu 
a nasazení? S přibývajícím vě-
kem a s přibývajícími starostmi 
nasazení slábne a elán někdy 
chybí. Co snad zůstalo stejné 
je, doufám, radost ze společ-
ného tvoření! Ta nesmí nikdy 
chybět, myslím, že diváci to 
vycítí a na tom nám záleží.

Některé z rolí vyžadují „če-
cháčskou“ nebo spisovnou 

V sobotu 16. 3. 2010 se v tělo-
cvičně ZŠ uskutečnila soutěž 
MISS ZŠ Sudoměřice. Celý 
projekt vznikl z podnětu dívek 
ve školní družině. 
Děvčata si chtěla na vlastní 
kůži vyzkoušet nejen roli Miss, 
ale především chtěla ukázat 
svůj um a další stránky své 
osobnosti, o kterých často ne-
máme ani tušení. Celý program 
nacvičovaly ve svých volných 
chvílích. S choreografi í jim 
pomáhaly paní vychovatelka 

Alexandra Hadašová a Radka 
Bučková. Na organizaci se 
pak podílela kromě školy také 
Rada rodičů. Za podpory obce 
a sponzorů tak vznikla celá 
akce MISS ZŠ Sudoměřice. 
O titul bojovaly dívky 3. a 4. 
ročníku naší školy. Jmenovitě: 
Adélka Bučková, Ivonka Sura-
nová, Eliška Bučková, Verunka 
Brožková, Kristýnka Zezulová, 
Barunka Šebestová, Kačka 
Mráková, Monička Leskovská, 
Anička Šebestová, Nikolka 

Kvaltínová a Monička Chocho-
láčková. Dívky soutěžily ve 
čtyřech disciplínách. V první 
disciplíně se představily porotě 
i divákům, ve druhé plnily úko-
ly z klobouku, třetí byla volnou 
disciplínou a čtvrtou byla módní 
přehlídka, kde dívky předváděly 
modely společně se svými spo-
lužáky a dětmi z MŠ. Po splnění 
disciplín čekal na dívky poslední 
úkol, a to odpovědět na otázku 
porotce, kterého si vylosovaly.
Korunku vítězce Moničce Cho-

choláčkové, která získala i titul 
Miss SYMPATIE, předala MISS 
ČR 2007 Lucie Hadašová. Na 
druhém místě se umístila Anič-
ka Šebestová, na třetím Kris-
týnka Zezulová. 
Pro nás však zvítězila za svůj 
um, odvahu, píli a odvedený 
kus práce všechna děvčata. 
Všechny soutěžící si odnesly 
spoustu dárečků. Celý pořad 
moderovali a zpěvem i hudbou 
prokládali Erika a Motýl. Soutěž 
byla zakončena diskotékou.

češtinu. Nedělá Vám to ně-
kdy problém přepnout se 
a mluvit skoro hodinu jinak, 
než mluvíte normálně doma?
Problém je to pro někoho men-
ší, pro někoho větší. Samozřej-
mě, že je poznat, že to není 
naše běžná mluva, vyžaduje to 
větší soustředění a prostě se 
to naučit a odposlouchat. Ale 
musíme s tím bojovat, protože 
hrajeme reálný život, ve kterém 
bohužel nářečí začíná zanikat.

Neláká Vás to někdy nacvičit 
nějakou klasickou divadelní 
komedii?
Láká, ale trošku se bojím, 
abysme tím nějak část diváků 
nezklamali. Určitě to někdy 
zkusíme, asi tehdy když se 
budeme cítit tématicky vyčer-
paní. Kdy to bude nevím, zatím 

máme nápady, protože rodin-
ný život je, zdá se mně, nevy-

čerpatelný zdroj inspirace.

Ozývají se Vám nějací zájem-
ci, kteří by s Vámi rádi vy-
stupovali nebo jakkoliv jinak 
pomáhali?
Moc se nehrnou, je to všecko 
o práci. Zvládáme to za pomoci 
manželů a manželek, kteří ne-
hrají, ale pomáhají s přípravou 
a pak fungují v zákulisí nebo 
při prodeji lístků. Někteří musí 
zvládat všecko. A co se týká 
herců -  oslovuju je já podle 
potřeby, podle toho co píšu. Je 
třeba kus odvahy a pak oběto-
vat dost času - takže to je do-
cela důležitý faktor při výběru 
herců. A taky je třeba pochopit 
naše divadlo, které já osobně 
divadlem nerada nazývám. Je 
to fakt spíš hraní si mezi sebou 
a s divákem.

Jak to vidíte na příští rok, 
budou etýdy nebo chystáte 
něco nového? 
Už teď o nich musím přemýšlet 
a začít psát. Zatím mám námět 
a pár myšlenek. Asi to budou 
zase dvě etýdy ze života. Víc 
neprozradím, jenom to, že 
příští rok budeme hrát asi 10 
představení, snad uspokojíme 
všecky zájemce! 

Bohunka Zůbková

Více o spolku Hrozen na
www.spolekhrozen.cz
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Florbal je sport, o kterém vět-
šina z nás před deseti lety té-
měř nevěděla. Za tu dobu se 
stal jedním z nejpopulárnějších 
a nejrozšířenějších mezi školní 
mládeží. Nejinak je tomu i v ZŠ 
Hroznové Lhotě a díky nasa-
zení pánů učitelů Prachaře 
a Šimlíka je to úspěšné odvětví 
sportu, kterým se škola prezen-
tuje.  Poslední dva roky se mi-
mořádně daří děvčatům, která 
si v loňském roce přivezla titul 

krajského přeborníka a v le-
tošním roce to bylo ještě lepší.  
Děvčata 7. tříd se nejprve pro-
bojovala přes krajské kolo do 
zemského, které se uskutečni-
lo ve Žďáře nad Sázavou. Tam 
se nezalekla sportovních škol 
z Chrudimi či Jihlavy a stateč-
ným a bojovným výkonem si za-
jistila účast v celostátním fi nále 
Orion fl orbal cupu v Uherském 
Brodě.  A tak 18. – 20. března 
vyjížděl z Hroznové Lhoty auto-

bus nejen s týmem fl orbalistek, 
ale i se skupinou nadšených 
fanoušků, kteří hnali naše děv-
čata stále výš, a ve sportovní 
hale byli nepřehlédnutelným 
elementem.  Tentokrát se děv-
čata ve fi nálovém turnaji posta-
vila soupeřkám z Prahy, Opavy, 
Uherského Brodu, Dobrušky 
a Malont.  Nakonec po nároč-
ných zápasech vybojovala děv-
čata skvělé bronzové medaile. 
GRATULUJEME!!!

Fašaňk 
po Kněždubsku 

2010

Sbor dobrovolných hasičů 
v Kněždubě pořádá každoroč-
ně Fašaňkový ples. V letošním 
roce se členové sboru roz-
hodli rozšířit fašaňkové veselí 
na celý víkend a uspořádali 
také nedělní fašankový průvod 
obcí.
V sobotu proběhl již zmíněný 
ples SDH, který byl již kolem 
půlnoci zpestřený přítomností 
některých masek, konkrétně 
hraběte a hraběnky Mágniso-
vých s doprovodem. 
V neděli se pak konal od 13 ho-
din fašankovy průvod masek 
obcí. V čele průvodu šel neod-
myslitelný medvěd, ponocný 
a tetka s nůší, jelo také „pravé 
koňské spřežení“ s motorovým 
pohonem. Při příležitosti fašaň-
ku do naší obce zavítal a akce 
se také zúčastnil dvojník pre-
zidenta ČR s chotí, který měl 
s sebou místo ochranky hradní 
stráž v parádních uniformách. 
Za doprovodu svého služeb-
nictva byli přítomni rovněž 
i hrabě a hraběnka Mágnisovi. 
Za nimi pak následovala celá 
řada krásných masek. Např. 
strýc Pagáč a Klásek, farář 
a jeptiška, Sněhurka a sedm 
trpaslíků, Smrtka, Luce, poli-
cajt, vězeň atd. Celý průvod 
vedla a doprovázela zpěvem 
místní muzika s harmonikou 
a ozembouchem, která vytvá-
řela tu správnou fašaňkovou 
atmosféru. 
Držení tradice Fašaňkového 
průvodu dosud nebylo v Kněž-
dubě zaužíváno. Po jeho letoš-
ním vydařeném průběhu tomu 
však může být jinak. Dle klad-
ného ohlasu místní veřejnosti 
a bohaté přítomnosti masek se 
již nyní těší v Kněždubě na Fa-
šaňk v roce 2011.

V Hroznové Lhotě sa holkám ve fl orbalu daří

Radějovský košt slivovice
Dne 4. 4. 2010, o Velikonoční 
neděli, se v Radějově konal 
košt slivovice a ostatních 
destilátů. Přestože v jarním 
období není o podobné akce 
v našem kraji nouze, radějov-
ský košt má jednu z nejdel-
ších tradic, letos se konal již 
25. ročník. Je také v širokém 
okolí znám jako jeden z nej-
větších a nejúspěšnějších, 
což dokazuje asi pětistovka 
návštěvníků.
Radějovské velikonoční košty 
vstoupily do povědomí milov-
níků dobrého pití v širokém 
okolí i na Slovensku. Pokaždé 
je z čeho vybírat, od počá-
tečního sta vzorků se počet 
a výběr neustále zvyšoval až 
na rekordních 1.690 vzorků vy-
stavených v roce 2004. Letos 
se pořadatelé mohli pochlubit 

1327 destiláty různých druhů 
a kvalit od vystavovatelů ze 
119 měst a obcí České a Slo-
venské republiky.
Degustace se uskutečnila 19. 
března 2010 ve Sportovně 
společenském centru Radějov 
pod vedením předsedy Čes-
kého zahrádkářského svazu 
Radějov, pana Pavla Sochora. 
Každá komise navrhla 2 nej-
lepší z ochutnávaných vzorků, 
z těch pak byli vybráni vítězo-
vé odrůd a šampion výstavy. 
Tím se stal pan Pavol Štěpánik 
z Radimova. 
Pro návštěvníky koštu bylo 
připraveno také chutné občer-
stvení a bohatá tombola, ke 
zpěvu i poslechu zahrála cim-
bálová muzika Demižón.
Pořádající Zahrádkáře velmi 
těší zájem všech návštěvníků 

a vystavovatelů. Vždyť taková 
setkání přispívají k utužení přá-
telských vztahů a k získávání 
znalostí o výrobě a konzumaci 
těchto lahodných nápojů. Tato 
slova potvrzuje následující 
poděkování od přátel z Chru-
dimi:

Dvacetpět let v Radějově
na koštu se scházíme.
Tu nejlepší slivovici
pečlivě si hledáme.

Duší všeho koštování
je náš milý kamarád,
slivovici, hruškovici,
ochutná si vždycky rád.

Díky Tobě, milý Pavle,
na Moravu jezdíme.
Jako doma?
Ještě lépe se tam u vás cítíme.
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Kdo ví, jak by to bylo všech-
no dopadlo, kdyby se v še-
desátých letech nesešla par-
ta mladých kamarádů, kteří 
se rádi scházeli s písničkou 
na rtech a chutí udržovat li-
dové tradice. Právě jim mů-
žeme poděkovat, že jsme 17. 
dubna 2010 mohli oslavit 40 
let od založení Souboru lido-
vých písní a tanců Žerotín.
„Žerotínský sen“ – název po-
řadu zněl sice trochu tajemně, 
ale věřím, že každý, kdo jej šel 
zhlédnout, měl svou vlastní 

představu, co by „sen“ mohl 
znamenat. Pro starší souborá-
ky, kteří už nemohli vystupovat, 
mohlo být snem vidět tancovat 
a zpívat své kamarády nebo 

třeba zavzpomínat na svá 
mladá léta. I z této myšlenky 
vycházela koncepce pořadu 
- tedy zapojit všechny věkové 
kategorie, kterých se za těch 
4O let vystřídalo už nespočet. 
První sen večera, bylo jich cel-
kem pět, byl zaměřen právě na 
dobu prvních let fungování Že-
rotínu, kdy jej do povědomí ve-
řejnosti dostala Jan Loutchan. 
Vzpomnělo se na výborné ta-
nečníky i cimbálové muziky, 
které se Žerotínem v té době 
spolupracovaly, a také na zpě-

váky, kteří provázeli všechna 
vystoupení svým zpěvem. At-
mosféru tohoto snu doladila 
především původní taneční 
pásma v podání souboráků, 

kteří tehdy začínali. 
Do pořadu byla zapojena 
i generace, která ze souboru 
odešla před několika málo lety 
a ještě neměla možnost se na 
podiu znovu objevit a jejímž 
snem možná bylo opět si za-
tancovat v kroji. Tito třicátníci 
se perfektně hodili do snu, kdy 
se vzpomínalo na 80. a 90. 
léta. Představili se se svižným 
valašským párovým tancem. 
A protože jsme my současníci 
od valašského regionu neu-
pustili, doplnili jsme tento blok 
ještě chlapeckými odzemky 
a dívčími valašskými zpěvy. 
Sen se zajisté splnil i našim ro-
dičům. Mohli být právem hrdí 
na nás, jejich potomky, kteří 
jsme taktéž dosáhli vysokého 
cíle a vystupovali na význam-
né akci souboru. Představili 
jsme se hned ve dvou blocích. 
Nejdříve jsme zavzpomínali na 
léta, která uplynula od posled-
ního výročí a zabrousili jsme 
do slovenského repertoáru, 
poté jsme si splnili také náš 
nový sen a předvedli jsme tan-
ce z Uherskohradišťska, které 
oko diváka v našem podání 

ještě nezahlédlo. 
Diváci mohli být také svědky 
pozoruhodného divadelně-ta-
nečního pásma Aldamáš, ve 
kterém si zatancovaly všechny 
generace společně. Typický 
„žerotíňácký“ nádech dodávali 
celému pořadu jeho průvodci, 
tedy pletkavé tetičky a manžel 
jedné z nich. Herecké výkony 
a perličky, které vypouštěli do 
éteru, dokázaly rozesmát ne-
jen diváky v hledišti, ale i nás 
- stojící za oponou.
Žerotínský sen prošel za ta léta 
nemalou proměnou. Nejenže 
se vystřídali tanečníci a muzi-
kanti, ale neustále se rozšiřu-
je taneční repertoár souboru, 
zasahujeme stále do většího 
množství regionů, ať už mo-
ravských nebo slovenských. 
Myslím ale, že naším hlavním 
snem, tedy snem současných 
souboráků bylo, abychom vy-
tvořili pořad, který by byl roven 
těm, které předvedli naší před-
chůdci, aby byl divák spokojen 
a odcházel s radostí a příjem-
ným pocitem u srdce. Doufá-
me, že se nám to povedlo…
Za FS Žerotín Lucie Baňařová

Aj v Kněždubě sa slétaly čarodějnice
Již tradiční Slet čarodějnic se 
v Kněždubě uskutečnil 30. 
dubna. Tato akce, která se jako 
obvykle těšila velkému zájmu 
jak domácích tak přespolních. 
Věhlas zdejších masek čaro-
dějnic dolétl až k uším redak-
torů regionálního tisku a tak 

se fotografi e z této naší akce 
objevily i na stránkách novin. 
Počasí tentokráte bylo na stra-
ně pořadatelů, a tak akce pro-
běhla jak v prostorách soko-
lovny, tak na prostranství před 
mateřskou školou. Divoký rej 
s patřičným „tanečkem“ kolem 

ohně byl jedním s vrcholů ve-
čera. Zábava to byla dozajista 
zdařilá, o čemž svědčí účast 
veřejnosti i hojný počet masek 
čarodějek a čarodějů. Zpestře-
ním byla také letos první dru-
žební návštěva strážnických 
čarodějnic. Následná májová 

veselice na sokolovně byla vy-
vrcholením a „Lipovská 5“, kte-
rá hudebně doprovázela tuto 
akci, jistě nenechala žádného 
tanečníka vydechnout. Těšíme 
se již nyní na čarodějnický slet 
v roce 2011.

Soubor Žerotín ze Strážnice slavil „čtyřicítku“



MAS STRÁŽNICKO

 11

„STRÁŽNICKO“  MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA
V roce 2010 „Strážnicko“ Míst-
ní Akční Skupina, občanské 
sdružení má za sebou po dvou 
letech působení, administraci 
více jak 30 projektů. Podařilo 
se nám na Strážnicko získat na 
rozvoj venkova více než 17 mi-
lionů korun a to nejen na pod-
poru obcí, ale i podnikatelů 
a občanských sdružení. Uspo-
řádali jsme či jsme byli hostiteli  
také řady vzdělávacích akcí – 
seminářů a exkursí. Níže jsou 
popsány další projekty, které 
byly přijaty k podpoře v roce 
2010 celkem částce dosahující 
10 milionů korun. 

 PROJEKTY REALIZACE 
STRATEGIE MAS – IV. VÝ-
ZVA
„Strážnicko“ Místní Akční Sku-
pina, ve čtvrté výzvě pro re-
alizaci Strategického plánu 
„STRÁŽNICKO - je i váš kraj“ 
přijala výběrovou komisí vy-
brala 15 projektů. Níže jsou 
popsány projekty které byly 
odsouhlaseny SZIF ČR a če-
kají na podpis dohody:

1. Oprava lesní cesty  u Vý-
klopníku,  celkové výdaje 
projektu jsou 190 000 Kč, 
uznatelná dotace je 100% bez 
DPH, žadatel  Obec Sudomě-
řice -  Projekt  obnoví a využije 
stávající neudržovanou cestu 
do neudržovaného lesíka se 
sníženou hospodářskou (nut-
né dosadby porostu) i ekolo-
gickou funkcí (invazní dřeviny)  
v zemědělské krajině v délce 
cca 0,36 km pro hospodářské, 
ekologické i společenské vyu-
žití lesa. Obnovený přístup do 
lesíku  nedaleko obce (zbytek 
původního lužního les v ze-
mědělské krajině Pomoraví) 
bude využit pro ekologickou 
výchovu ve spolupráci s měs-
tem Skalicí pro exkurse škol 
každoročně koncem dubna.

2. Oprava lesních cest v lese 
Travičná ,  celkové výdaje 
projektu jsou 460 000 Kč, 
uznatelná dotace je 100% 
bez DPH, žadatel  Obec Tva-
rožná Lhota - Projekt  obnoví 
a využije stávající neudržova-
né lesní cesty v délce cca 1 
km pro hospodářské využití 
přírodě blízkého lesa, které 
nebude kolidovat s rekreační 
funkcí lesa Travičná ležícího 
v CHKO Bílé Karpaty na okraji 
území Natura 2000.  Pro lesní 
dělníky i návštěvníky bude na 
rozcestí  instalována dřevěná 
sedačka délky 3m s dřevě-
ným přístřeškem. V rámci akce 
vznikne v budoucnosti  také 
v rámci vedlejšího opatření 
nová společenská akce Otví-
rání cyklostezek Strážnicka  
u rozhledny Travičná zamě-
řený hlavně na rodiny s dět-
mi (hry v přírodě, soutěže)., 
pořádaná každoročně koncem 
dubna pro místní i přespolní 
se zázemím posezení. O ces-
ty i vybavení se bude  starat 
v budoucnosti  po dobu udrži-
telnosti obecní úřad. 

3. Stavební úpravy zděného 
oplocení, zpevněných ploch, 
veřejného osvětlení a obno-
va zeleně, Hroznová Lhota, 
celkové náklady 1 996 081 
Kč, uznatelná dotace 90%, 
žadatel Římskokatolická 
farnost Hroznová Lhota - 
Opravou opěrné zdi, skladu, 
chodníků, rekonstrukcí zeleně 
(600m2) a osvětlení vznikne 
specifi cký víceúčelový areál 
se zázemím: niky, schodiště, 
zeď, panely, podium, zpevně-
né plochy přímo využité pro 
kulturní akce v průběhu dal-
ších let. Areál bude mít svůj 
návštěvnický řád. Projekt pod-
poří volnočasové aktivity pře-
devším pro mladé lidi, rodi-
ny i návštěvníky v areálu okolí 
kostela a vytvoří zázemí pro  

stávající společenské, církevní 
a folklorní akce, jak je uvede-
no výše:  Živý betlém, Hody, 
Obecní den a pro novou tradi-
ci zakládající akci : Pouť ke sv. 
Janu Křtiteli – jejíž součástí 
bude polní krojovaná mše 
na  upravených veřejných 
prostorách. 

4. Strážnický kraj nás baví, 
celkové náklady 380 000Kč, 
uznatelná dotace 90%, ža-
datel OSMA o.s. Strážnice 
- projekt umožní rozšířit spek-
trum volnočasových aktivit 
o nový typ - loutkové divadlo 
ve Strážnici
 V rámci projektu vzniknou dvě 
nové tradiční akce: „Pod bílou 
věží – přehlídka loutkoherec-
kých a hudebnědramatických 
vystoupení na motivy pověstí 
a pohádek ze Strážnicka k Me-
zinárodnímu dni dětí – červen. 
„Strážnicko virtuálně“  – té-
matický blok jako součást no-
vého počítačového zábavné-
ho kroužku využití notebooků 
pro děti, mládež, ženy a další 
zájemce z řad veřejnosti. – sr-
pen
Projekt přispěje k rozvoji mimo-
školních aktivit dětí a mládeže 
i ke zvýšení kvality turistického 
ruchu ve vazbě na folklór, his-
torii i současnost našeho kraje 
a vytvoří podmínky pro vznik 
dalších aktivit dětí a mladých 
lidí. 

5. „Oprava a využití budovy 
a oprava přístupu do kostela 
Ježíše Krista Krále v Sudo-
měřicích, celkové náklady 
508131 Kč, uznatelná dota-
ce 90% , žadatel Římskoka-
tolická farnost Sudoměři-
ce - očekávaným výsledkem 
oprav budovy a okolí projektu 
je vytvoření kvalitního zázemí 
pro aktivity farnosti a obce. 
Vzniknou nové prostory pro 
setkávání seniorů, mládeže, 
dětí a žen. V budoucnu po 
realizaci vzniknou nové tradi-
ci zakládající akce:  Biblické 
večery pro seniory – 1x týd-
ně, Klubko – setkávání ro-
din s dětmi – 1x týdně a další 
akce, související se životem 
farnosti Sudoměřice. Realizací 
projektu se navíc dotvoří okolí 
kostela. Tento prostor je v cen-
tru obce a je potřeba jej upravit 
s cílem zvýšit atraktivitu tohoto 
prostranství pro návštěvníky 
obce Sudoměřice.       

6. Hasičská historie v akci 
celkové náklady 115 500 Kč, 
uznatelná dotace 90% žada-
tel Sbor dobrovolných hasičů, 
Kozojídky – projekt pořízením 
dobových uniforem helem 
a praporu bude mít tyto vý-
sledky: 
Vytvoření historického zá-
sahového týmu ve spojení 
s koňmi taženou hasičskou 
stříkačkou, který bude před-
vádět umění historického 
hasičského zásahu s koň-
ským spřežením. Prezentace 
hasičského týmu praporem, 
který svým výzorem bude 
doplňovat historickou stří-
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kačku s dobovými uniforma-
mi. Vytvoření ženského ha-
sičského sboru.Vznik nové 
atraktivity oslav Obecního 
dne formou Historického ha-
sičského zásahu. Děti budou 
při každé přehlídce poučeny, 
jak se zachovat při požáru. 
Projekt přispěje i k podpo-
ře cestovního ruchu nejen 
Strážnicka, ale celého regi-
onu Slovácko formou nové 
ojedinělé atraktivity.

7. Rozvoj kulturních akcí ve 
Vnorovech, celkové náklady 
490 000 Kč, uznatelná dota-
ce 90% žadatel Soubor lido-
vých písní a tanců Spinek, 
Vnorovy - podle dochovaných 
archiválií bude provedeno po-
řízení mužského a ženského 
kožucha ze Vnorov. Kroj bude 
v době neužívání vystaven 
v místním muzeu. Po realiza-
ci projektu dojde k obohacení 
hudebního doprovodu (cim-
bál, gajdy) při pořádání kultur-
ních akcí v naší obci i širokém 
okolí. Zvláště pak při pořádání 
2 denního  festivalu -  Slav-
nosti na mlatě, který je každo-
ročně pořádán v srpnu.
Pořízením  krojů umožníme 

pořádání kulturních 
akcí i v zimním období 
a za nepříznivého po-
časí,dále v budoucnu 
po realizaci pořádání 
nové tradiční akce „ 
Krojové chození po 
fašanku s gajdošem 
„ - každoročně na fa-
šank.
Krojové vybavení 
bude sloužit pro děti, 
mládež i starší gene-
raci, kteří toto krojové 
vybavení nemají. 

8. Zachování folk-
loru Strážnického 
Slovácka, celkové 
náklady 614 000 Kč, 
uznatelná dotace 
90% žadatel DANAJ-
Soubor lidových pís-
ní a tanců, Strážnice. 
Pořízením krojů umožníme po-
kračovat v pořádání folklorních 
pořadů propagujících Slovác-
ko v celé Evropě, a podpoříme 
tak zapojení mladých lidí do 
souboru, pro které je dnes ná-
ročné pořídit kroj. Lépe tech-
nicky vybavený taneční sál 
povede ke kvalitnější přípravě 
tanečníků. Výstupem bude 

také nová kulturní akce regio-
nálního významu: krojované 
Kosení luk pod Žerotínem se 
zapojením dalších souborů ze 
Strážnice i okolí, konané kaž-
doročně začátkem června.
 K 50. výročí souboru je vy-
tvořeno nové taneční pásmo 
„Strážnická hraběnka“ z ob-
lasti Horňácka. Horňácké 
sedlácké jsou předváděny 

v téměř každém vystoupení 
souboru Danaj, protože se 
jedná o region sousedící se 
Strážnicí (historicky náležící ke 
strážnickému panství).

9. Rozvoj kulturních aktivit 
v Sudoměřicích, celkové 
náklady 525 000 Kč, uzna-
telná dotace 90% žadatel 
RODIČOVSKÉ SDRUŽENÍ 
PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE, SU-
DOMĚŘICE - Vznikne kvalitní 
zázemí pro pořádání kultur-
ních akcí: soubory krojů pro 
účinkující členy, vybavení 
(stolky s lavicemi pro návštěv-
níky a  stánky pro předvádění 
výrobků našich dětí případně 
regionálních výrobků. Tento  
mobiliář bude sloužit nejen 
pro naše sdružení, ale i pro 
ostatní spolky v obci a okolí. 
Vznikne i nová tradici zaklá-
dající akce Krojová pouť na 
Žerotín se zapojením spolků 
a obcí Strážnicka, pořádaná 
každoročně v květnu. Nová 
akce osloví cca 300 nových 
návštěvníků ročně.

Připravil Mgr. Vít Hrdoušek,
manažer MAS Strážnicko

Dnešní  krojHistorický původní kroj
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V RÁMCI V. VÝZVY bylo v květ-

nu 2010  předloženo 10 projektů 

a následující projekty by schvá-

leny výběrovou komisí MAS 

Strážnicko, na rozhodnutí SZIF 

se čeká: 

1. Oprava lesní cesty v lese 

Mandát, celkové náklady 1 704 

000 Kč, uznatelná dotace 

100% bez DPH, žadatel Měs-

to Strážnice - Projekt  obnoví 

a využije  stávající neudržovanou 

lesní cestu v délce cca 0,8 km 

pro hospodářské využití přírodě 

blízkého lesa, které nebude ko-

lidovat s oborním hospodařením 

v blízké oboře Pusté v CHKO 

Bílé Karpaty včetně vstupu. Pro 

lesní dělníky i návštěvníky bude 

na rozcestí  instalována dřevěná 

sedačka délky 3m s dřevěnou 

stříškou. 

V rámci akce vznikne také v rám-

ci vedlejšího opatření nová spo-

lečenská akce Pěší výšlap do 

Mandátu, zaměřený hlavně na 

rodiny s dětmi (hry v přírodě, 

soutěže), pořádaná každoročně 

v květnu pro místní i přespolní. 

O cesty i vybavení se bude sta-

rat po dobu udržitelnosti měst-

ský úřad

2. Modernizace technologické-

ho vybavení Vinařství Klásek, 

celkové náklady 171 000 Kč, 

uznatelná dotace 50% žadatel 

Ing. Petr Klásek, Petrov - Nový 

mlýnkoodzrňovač výrazně napo-

může ke zrychlení a zjednodu-

šení práce v době vinobraní. Vý-

razně zvýší kvalitu vína. Umožní 

zpracovávat větší množství 

hroznů, což mi napomůže ke 

zvýšení kvality i sortimentu a tím 

k upokojení většího množství zá-

kazníku i dostání se na nové tržní 

místa. Nákup sudů zlepší kvalitu 

vína i zvýší kulturu historického 

sklepa, který bude sezónně pří-

stupný i pro návštěvníky. Sklep 

bude otevřen pro veřejnost no-

vou tradici zakládající akcí – 

Chutnání mladých vín – při akci  

Otvírání Strážnicka každoročně 

koncem dubna za spolupráce 

na  přípravě a realizaci akce se 

skupinou mladých vinařů.

3. Zpracování ovoce na mošty, 

celkové náklady 177 000 Kč, 

uznatelná dotace 40% žadatel 

Mgr. Jan Jaroš, Tasov  - Nová 

technologie vytvoří nový výro-

bek na místní trh  především 

pro turisty s roční produkcí cca 

5000 lahví.  Po zjištění zájmu 

může být i vyšší. Moštování 

bude předváděno každoročně 

novou tradici zakládající akcí – 

Moštování  každoročně v září 

v ekologickém areálu na Sa-

laši Travičná v rámci festivalu 

Oskorušobraní.  

4. Obnova dílny a nákup zaří-

zení pro autoservis, celkové 

náklady 180 000 Kč, uznatelná 

dotace 60% žadatel Petr Smut-

ný, Vnorovy - Realizací projektu 

nákupem zařízení pro opravy 

a plnění klimatizace do automo-

bilů vznikne nová multifunkční 

služba při využití modernizace 

prostor dílny a v budoucnu bude 

představovat nový typ služby 

na Strážnicku, jak pro obce tak 

pro obyvatele. Projekt podporu-

je mladého podnikatele do 30 

let.

5. Obnova dílny a nákup zaříze-

ní pro elektrovýrobu a opravu, 

celkové náklady 210 000 Kč, 

uznatelná dotace 60% žadatel 

František Kraus, Tasov – Ná-

kupem zařízení pro vyhledávání 

a lokaci poruch na vedení vznik-

ne nová multifunkční služba při 

využití obnovených prostor dílny 

a v budoucnu to bude nový typ 

služby na Strážnicku jak pro 

obce tak pro obyvatele. 

6. Prodejna řemeslných výrob-

ků s expozicí a ubytováním, 

celkové náklady 1216 015 Kč, 

uznatelná dotace 60% žada-

tel František Pavlica, Hrozno-

vá Lhota  - Zřízením prodejny 

v budově skladu se zefektivní 

prodej našich řemeslných výrob-

ků,vznikne prostor pro expozici 

všech našich a jiných regionál-

ních výrobků a také pro ukázky 

naší ruční výroby. Prostor bude 

dostačující i pro větší skupiny 

návštěvníků. Naše činnost se 

také  rozšíří o nabídku ubytování 

v podkroví a služby pro agrotu-

ristiku s kapacitou až 6 míst.

7. Uprkova stezka v Hrozno-

vé Lhotě celkové náklady 485 

000 Kč, uznatelná dotace 90% 

žadatel Hroznolhotské kultur-

ní sdružení, Hroznová Lhota 

-   Stezka Joži Uprky se třemi in-

formačními panely, bustou uměl-

ce, lavkami, opravenými povrchy 

a doplňkovou zelení bude v bu-

doucnosti přispívat k navýšení 

turistického ruchu v Hroznové 

Lhotě a dojde ke zlepšení infor-

movanosti o jeho životě a díle. 

Každoročně budeme v rámci 

Obecního dne (červen) organi-

zovat na stezce doprovodnou 

akci „Po stopách Joži Uprky“- 

pěší pochod stezkou přede-

vším pro naše děti a mládež. 

8. Zahrada u sv.Martina – roz-

voj aktivit pro mladé rodiny 

s dětmi, celkové náklady 495 

000 Kč, uznatelná dotace 

90% žadatel Rodinné centrum 

Strážnice o.s., - Realizací pro-

jektu dojde v budoucnosti  ke 

zlepšení volnočasových aktivit 

pro děti, mládež a jejich rodiče, 

rozvíjení vztahů mezi dětmi, ale 

i dospělými, neboť projekt je za-

měřen především na mladé lidi 

do 30 let na novém veřejném 

prostranství Jeden z výsledků 

projektu je také  podpora mla-

dých muzikantů, kteří se budou 

scházet a aktivně se  podílet na 

kulturních vystoupeních, pořá-

daných RCS.

Projekt založí  nové tradiční 

akce: Veselá neděle na Zahra-

dě u sv. Martina – každoročně 

v červenci,  srpnu a září Projekt 

přispěje k rozvoji a zvýšení kva-

lity společenského soužití rodin, 

dětí a mládeže. Vytvoří vhodné 

podmínky pro vznik dalších akcí 

pro mladé lidi, ale i malé děti. 

9. Rozvoj kulturních aktivit 

v Hroznové Lhotě, celkové 

náklady 203 000 Kč, uznatel-

ná dotace 90% žadatel Hroz-

nolhotské kulturní sdružení, 

Hroznová Lhota - Vznikne kva-

litní zázemí pro pořádání kultur-

ních akcí:využití nových krojů 

pro účinkující členy. Tento  mobi-

liář bude sloužit nejen pro naše 

sdružení ale i pro ostatní spolky 

v obci a okolí.  Proběhnou mini-

málně po dobu 5 let každoroč-

ně akce: Setkávání ženských 

sborů v Hroznové Lhotě v úno-

ru a Ten vánoční čas, vánoční 

koncerty v kostele.

10. HUDEBNÍ STEZKA DO-

LINEČKA, celkové náklady 

594 000 Kč, uznatelná dotace 

90% žadatel DOLINEČKA o.s. 

Sudoměřice - Realizací projek-

tu v rozsahu obnovy interiéru 

a pořízením souboru hmotného 

majetku dojde v budoucnosti ke 

zlepšení materiálně technického 

zázemí občanského sdružení 

Dolinečka, což umožní rozšíření 

volnočasových aktivit pro členy 

i veřejnost 

Vznikne nová akce „Muzicírová-

ní ve Starém potoku“ především 

se zapojením dětí a mládeže, 

v obci Sudoměřice, každoročně 

v květnu

Projekt přispěje k rozvoji volno-

časových aktivit místních i ná-

vštěvníků na 4km dlouhé naučné 

stezce se 4 zastaveními.   

Připravil: Mgr. Vít Hrdoušek,

manažer MAS Strážnicko

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

Vyplnit formulář žádosti (ve formátu PDF8,  nejlépe na počítači) a přiložit přílohy:
1) Jeden výtisk projektu dle závazné osnovy uvedené v příloze 2, příp. 3 těchto Pravidel – originál, plus v elektronické podobě 

na CD nosiči v aplikaci ADOBE (ve formátu .doc nebo .pdf).
2)  Čestné prohlášení pro příslušné hlavní, příp. vedlejší opatření/podopatření dle závazného vzoru v příloze 7, případně 8, 9 

nebo 10 těchto Pravidel – originál.
3)  kopie katastrální mapy potvrzená příslušným katastrálním úřadem s vyznačením lokalizace předmětu projektu v souladu 

s výpisem z katastru nemovitostí -  prostá kopie.
4)  V případě, že se jedná o projekty, které jsou realizovány v rámci Fiche označené jako zakládající veřejnou podporu (fi che 

4,5) předkládá se daňové přiznání potvrzené fi nančním úřadem (u fyzických osob včetně jeho přílohy 1) za poslední uzavře-
né zdaňovací období předcházející roku podání Žádosti o dotaci (neplatí v případě zakládání mikropodniku) – prostá kopie.

5) Technická dokumentace předkládaná ke stavebnímu řízení v případě stavebního řízení k předmětu projektu - prostá kopie.
6)  Pravomocné a platné stavební povolení nebo ohlášení stavby nebo stanovisko stavebního úřadu, že na daný projekt 

není dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon zapotřebí stavebního povolení ani 
ohlášení stavby – originál či úředně ověřená kopie

7)  Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie - pokud není přílohou technická dokumentace předkládaná ke stavebnímu 
řízení - prostá kopie.

8)  Vyjádření příslušeného obecního úřadu k projektu, dle příslušného vzoru - originál

9)  Seznam příloh s uvedením počtu stran jednotlivých příloh - originál

Žadatel musí předložit výše uvedené základní povinné přílohy a zároveň další povinné, příp.nepovinné přílohy uvedené v pří-
slušné Fichi na kancelář MAS ve Strážnici, kde bude Žádost a přílohy zkontrolovány, případně bude žadatel písemně 
vyzván k úpravě a doplnění v rámci připomínek v chybníku.

Vše potřebné  najdete na www.straznicko-mas.cz  

V prosinci 2009 a 8.6.2010 byl  
schválen na SZIFu projekt 
spolupráce 3 jihomoravských 
MAS : MAS Strážnicko, MAS 
Dolní Morava a a MAS Spo-
lečná Cesta  s názvem: Spo-
lečná cesta za dědictvím 
regionů, ve výši 1,23 mil.Kč 
na území MAS Strážnicko. 
Součástí tohoto projektu jsou 
opravy muzejních expozic 
a pořízení vybavení na Ba-
ťově kanálu v Sudoměřicích, 
Strážnici a Vnorovech a také  
pořádání společných akcí 
pro místní výrobce a vzdělá-
vací akce na území naší MAS. 
Předpokládané ukončení 
projektu, do něhož má být 
organizačně na Strážnicku 
zapojeno více jak 6 subjektů 
je 30.6.2011

Schválen nový projekt spolupráce tří MAS

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
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První zleva - jako člen Ekumenické poroty MFF Berlin 2008

Tvůrce musí být těhotný
Osmačtyřicetiletý Milan Ši-
máček, který na Slovácku 
chalupaří, je známý zejmé-
na jako černý baron kulak 
Vata, policajt z předměstí ze 
stejnojmenného tv seriálu či 
rotný Soudek z prvního čes-
kého soukromého fi lmu Tan-
kový prapor. 

Jak se prvním vzděláním 
inženýr ekonomie dostane 
k herectví? 
Nejsem žádná výjimka, která 
se s chutí nechala múzami po-
razit. Jirka Macháček a Janek 
Ledecký se mnou ve stejném 
roce studovali právnickou fa-
kultu. Jaroslav Dušek byl v té 
době po x-té nepřijat na DAMU 
pro nedostatek talentu a Hon-
za Kraus se o fakultu ani ne-
pokoušel. Kumšt je nesoumě-
řitelný, jeho výsledky posoudí 
kritik nejspravedlivější: čas. 
U mě rozhodlo divadlo Sema-
for, k němuž jsem vzhlížel „s 
nebeskou úctou“.

Srovnání Prahy a Strážnice 
je zřejmě nemyslitelné, ale 
přesto, co výhody a nevýho-
dy Strážnice a naopak Pra-
hy? 
V žádném případě nemiluji 
Prahu kvůli noblesní adrese. 
Ta je ostatně každý měsíc vy-
važována splácením vysokých 
životních nákladů. Miluji tvůr-
čí kvas. Tu přemíru poselství, 

které nabízí umění ve všech 
svých žánrech – divadle, fi lmu, 
výtvarném umění, hudbě, ar-
chitektuře. 

S kterými herci se přátelíte? 
A mohl byste přihodit něja-
kou historku?
Na vyprávění historek si přijeď-
te 10. července do Kozojídek, 
tam je na slavnostech zaslech-
nete! A koho mám v šoubyzu 
lidsky rád? Ivanku Chýlkovou 
a Jana Krause. I jeho bývalou 
ženu Janu plus jejich syny Da-
vida a Adama, s nimiž jsem byl 
se strážnickou CK Fishtour na 
rybách v Norsku. Herce Davi-

da Suchařípu, Václava Upíra, 
Vaška Vydru a jeho ženu Janu 
Bouškovou, moderátora Mar-
tina Severu, spisovatele Ivana 
Krause a jeho ženu Naďu. Moj-
míra Maděriče, ti všichni jsou 
moje krevní skupina. Zlatého 

z Nagana Martina Ručinského. 
Charismatické sousedy Marka 
Ebena a  Jirku Bartošku, kteří 
dělají karlovarským festivalem 
České republice neuvěřitelnou 
reklamu. Jana Lukeše, špič-
kového literárního a fi lmového 

Milan Šimáček (nar. 21. dubna 1962) 
se věnuje publicistice, řízení uměleckých projektů a he-
rectví. Postavou dvoumetrový patriot Prahy po maturitě 
na Purkyňově gymnáziu vystudoval Vysokou školu eko-
nomickou, Lidovou konzervatoř /obor literární žánry/ a při 
40. narozeninách byl přijat na žurnalistiku FSV UK.
Aktivně publikuje od roku 1989, literárně debutoval sbír-
kou poezie s názvem Nestačím se divit /Primus, 2001/, jež 
byla poslední knížkou, kterou ilustroval akad. malíř Vla-
dimír Komárek. Před pár týdny byl uveden na trh soubor 
povídek Příběhy slavných hostinců /Růže, 2010/, jehož je 
výrazným spoluautorem.
Jako divadelní herec začínal ve Studiu Ypsilon, v televizi 
účinkoval v seriálech Policajti z předměstí, Na lavici obža-
lovaných justice, Dvaadvacítka a v talkshow Jana Krause 
Další, prosím! 
Z fi lmografi e: Tankový prapor, Černí baroni, Labyrint, Ko-
žené slunce, a zejména Blázni a děvčátka - za titulní roli 
mentálně retardovaného Pepíčka s dřevěným koníčkem 
získal na dvou festivalech /Zlín, Ostrov nad Ohří/ cenu za 
nejlepší herecký výkon.
Pravidelně zasedá jako člen – zejména ekumenických – 
porot na mezinárodních fi lmových festivalech: dvakrát 
Berlinale, dvakrát Karlovy Vary, Zlín, Plzeň, Varšava, Tren-
čianske Teplice, Ostrov nad Ohří.
U Obvodního soudu Praha 1 vykonává funkci přísedícího 
v kauzách zejména pracovního práva.

Při činnosti nejčastější - četbě Milan Šimáček v roli žíznivého mnicha
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Škola v Kněždubě v novém kabátě
Velkou fi nanční investici vynaloží Obec Kněždub v letošním roce ve 
prospěch své příspěvkové organizace, Základní a Mateřské školy. 
Zastupitelstvo obce rozhodlo uvolnit z letošního rozpočtu obce při-
bližně 2,5 mil. korun. Tyto prostředky budou vynaloženy na rozsáh-
lou rekonstrukci střechy mateřské školy, která je ve špatném stavu. 
Bude kompletně vyměněna střešní krytina, poškozené krovy a laťo-
vání včetně klempířských prvků a okapů.
Na budově základní školy dojde ke kompletní výměně starých oken 
a dveří za nová plastová. Bude také provedeno kompletní zatep-
lení budovy školy včetně bytové jednotky a fi nální úpravy fasády. 
Všechny tyto práce budou provedeny v průběhu letních prázdnin 
a obec je bude kompletně fi nancovat ze svých fi nančních zdrojů. 
V září 2010 půjdou kněždubské děti do školy v novém kabátě.

Sobota

Neděle

• přehlídka hasičských strojů a uniforem
• ukázka hašení různými technikami
• koňská stříkačka v akci
• ukázka profesionální jednotky
• vodní fontána
• večerní zábava s DH Švitorka

• okrskové kolo soutěže v požárním sportu 
   (ženy, muži, žáci)

kritika. Jirky Lábuse a Havel-
ku. Michala Suchánka a Geňu 
Genzera pro jejich pohotový 
humor. Ondru Vetchého pro 
jeho nezastavitelný smysl pro 
spravedlnost. Irenu Budwei-
serovou ze Spirituálu a Petra 
Vrška z Ypsilonky, protože ta-
kové talenty se rodí jednou za 
generaci. Karla Rodena pro 

„Srdce obce“ v Petrově začalo bít…
Po dvou letech intenzivní investiční činnosti pomalu dokončuje-
me rozpracované projekty. Především je to centrum obce (pro-
jekt Náves Petrov – Srdce obce), kde už je nainstalován nový 
mobiliář a 80 nových stromů, keřů a obnovené travnaté plochy.  
Stihli jsme také vysázet truhlíky ve středu obce.
Jak centrum, tak nová pěší zóna se už stali hodně navštěvova-
nými, maminkám s kočárky slouží lavičky, všechny nás informuje 
nový informační sloup a informační kiosek s veřejně dostupným 
připojením na internetové stránky obce.
Na Baťově kanále funguje nové sociální zázemí pro turisty a prv-
ního května nám vodu slavnostně odemkl ministr zemědělství 
Jakub Šebesta.  Na tomto místě je umístěn nový hrací prvek pro 
děti.
Letos se budeme především věnovat přípravě nového projektu 
na vybudování společenského centra v rámci budovy základní 
školy, které chceme, aby sloužilo jako zázemí pro kulturní vyžití.
V současné době čekáme na výsledky dotačního programu na 
zateplení veřejných budov, do kterého jsme podali žádost s pro-
jektem na výměnu oken a zateplení budovy mateřské školy.
Více času budeme také věnovat organizaci kulturních akcí. Máme 
za sebou již desátý jubilejní festival folklorních souborů Senioři 
2010, čeká nás příprava nové akce pro děti „Přijede k nám pouť“, 
již tradiční setkání petrovských organizací při vaření guláše pod 
názvem „Petrovský kotlík“ a 10. výročí vysvěcení kostela sv.Vác-
lava.

 Ing. Ladislav Krůtil, starosta obce

jeho neuvěřitelnou 
skromnost a skvělé 
herectví. Ivana Troja-
na pro totéž. Jarosla-
va Duška, Vladimíra 
Javorského, Davida 
Novotného a Jaromíra 
Dulavu za to, jak na 
sobě pracují.

S jakým mužstvem 
nastoupíte na fotba-
lovém turnaji v Kozo-
jídkách?
Záleží, kam mě zařadí 
starosta Otakar Březina. 
Ale ať to bude kamkoli, 

budu prosazovat heslo svých 
trenérů Milana Pitkina a Ivo Pe-
šáka: „Stahnite sa do útoku!”

Zajímají mě vaše nové tvůrčí 
plány ...
Na Mikuláše se těším do Pa-
mátníku národního písemnictví 
na vernisáž almanachu soudo-
bé poezie, v němž mám tu čest 

být zastoupen. Před vánočními 
svátky rovněž vstoupí na kniž-
ní trh nová sbírka poezie, v níž 
budou texty mojí maličkosti 
v symbióze s fotografi emi Ja-
roslava Kučery (nar. 1946). To 
je můj skoro-soused na Praze 
1, který u nás patří mezi foto-
grafy minimálně k Top Twenty. 
Za veškerá doporučení hovoří 
skutečnost, že je držitelem pl-
ného tuctu /!/ prestižních cen 
Czech Press Photo. 

V hrané tvorbě nic nového 
nechystáte?
Nechci ze sebe dělat prima-
donu, tou určitě nejsem, ale 
stal jsem se hodně vybíravým. 
Nebudu si kazit image hraním 
v bezduchém projektu. Mo-
mentálně jednáme s Filipem 
Bobinskim, producentem re-
troseriálu Vyprávěj, že bych 
naskočil do jeho připravované 
nové řady. A to buď herecky, 
nebo v úloze spoluscenáristy. 

Jako publicista a herec vím, že 
na prvním místě musím být tě-
hotný určitým poselstvím:-)) 

Poměrně pravidelně jezdíte 
z jižní Moravy i do rakouské 
metropole, proč?
Ze Strážnicka se přímo nabízí 
návštěva Vídně. Až si projdete 
Leopoldovo muzeum s obrazy 
Klimta či Kokoschky, navštívíte 
Hoffburg či Muzeum Sisi, za-
miřte na retrospektivní výsta-
vu malířky Fridy Kahlo v Bank 
Austria Kunstforum. Ta začíná 
1. září a skončí 5. prosince. 
Jde o první obsáhlou expo-
zici této mexické umělkyně 
v Rakousku. Jak známo, Frida 
Kahlo se stala předlohou pro 
úspěšný hollywoodský fi lm se 
Salmou Hayek v titulní roli.
A věhlasná Galerie Albertina 
představí na podzim dílo Mi-
chelangela Buonarrotiho.. 
Lze si přát víc??

Bohunka Zůbková

Na schodech Týnského chrámu na 
Staroměstském náměstí

80. výročí 
založení Hasičského sboru v Kozojídkách

31. července a 1. srpna
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Strážnice - šestitisícové 
město cimbálových muzik, 
krojů, lidových písní, tanců, 
vína a hezkých děvčat – při-
pomeňme si zdejší rodač-
ku Elišku Bučkovou, Česká 
Miss 2008. Tyto pojmy se 
vybaví většině lidí při vyslo-
vení názvu jedné z metropolí 
Moravského Slovácka, ležící 
v podhůří Bílých Karpat do-
slova pouhých pár kilometrů 
od bývalé česko-slovenské 
hranice.
První písemně doložená zmín-
ka o městě pochází ze 14. 
století, archeologické nálezy 
ale ukazují, že tady první lidé 
sídlili už mnohem dřív.  Ve dru-
hé polovině 13. století došlo 
k trvalému připojení Strážnicka 
k Moravě. Na ochranu zemské 
hranice s Horními Uhry bylo 
vybudováno několik hradů, 
mezi nimi i zdejší původně 
gotický (1260). Strážnice byla 
nejprve královským majetkem, 
na počátku 14. století však zís-
kal město významný morav-
ský rod pánů z Kravař. Jeden 
z nich - Petr Strážnický z Kra-
vař - se zasloužil o první velký 
rozmach města i vinařství. Od 
jeho rodu panství odkoupili 
páni ze Žerotína a po známém 
výsledku bitvy na Bílé hoře 
(1620) přišel italský rod pánů 
z Magni. 
Pozůstatkem zdejšího židov-

ského města, které mělo do-
konce vlastní špitál a dvě školy, 
jest místní synagoga a židov-
ský hřbitov. Je to celorepub-
liková rarita – novorománská 
synagoga se slunečními ho-
dinami je tady proti všem ži-
dovským tradicím ze tří stran 
obklopena hřbitovem. Takové 
uspořádání najdete v zemích 
Koruny české pouze na dvou 
místech – v Klausové synago-
ze v Praze a právě ve Strážnici. 
Nejstarší písemná zmínka o ži-
dovském osídlení zde pochá-
zí z roku 1490 a svatostánek 
judaismu, který za socialismu 
sloužil jako skladiště továr-
ny na ohýbaný nábytek, byl 
nedávno slavnostně otevřen 
coby výstavní a koncertní síň.
Málokdo dnes už ví, že ve 
zdejší obci, která patřila na 
Moravě k významným, byli 
mezi rabíny významní učenci 
a autoři teologických spisů. 
V letech 1650-57 tady působil 
rabín Sabataj ben Meir ha-Ko-
hen (zvaný Šach), jehož hrob 
v Holešově se stal pro syny 
Izraele významným poutním 
místem, a v letech 1794-98 
rabín Moses Schreiber (zva-
ný Chatam Sofer) z Frank-
furtu nad Mohanem, jehož 
hrob je zase poutním místem 
v Bratislavě. V jihomoravské 
Strážnici se narodili například 
vídeňská malířka Margarete 

Siebenscheinová,  významný 
germanista, profesor Karlovy 
univerzity Hugo Siebenschein 
a docent Josef Vinař z divadel-
ní fakulty AMU Praha.
Původní židovská osada byla 
ve Starém městě – na jihozá-
padním okraji města, za husit-
ských válek však byla vypálena 
a zanikla. Nová židovská čtvrť 
se vyvinula na severovýchodě 
města – tvořily ji dnešní ulice 
Sadová, Bzenecká, Zákoutí, 
Boženy Hrejsové a Kovářská. 
Nešlo o uzavřené ghetto – mezi 
židovskými domky byly i domy 
křesťanů. Vážený židovský lé-
kař žil v domě, kde dnes sídlí 
Bar Helenka, škola s bytem 
rabína bývala v Bzenecké ulici 
33. Vedle synagogy stojí dům 
bývalého hrobníka a židovské 
rituální očistné lázně, zvané 
mikve. Jde o velkou vzácnost 
stejně jako dochovaný druhý 
vstup na hřbitov – tím mohli 
vcházet pouze členové elitář-
ských rodin Lewitů a Kohenů, 
aby se nezdržovali a netlačili 
s prostými souvěrci.
Židovskou rituální lázeň si jistě 
pamatujete z fi lmu Golet v údo-
lí, který podle povídek Ivana 
Olbrachta natočil v roce 1995 
dnes již zesnulý režisér Zeno 
Dostál. Obecní lázeň musela 
být rituálně očištěna mlékem, 
protože v ní bylo málo vody. 
Tímto zneuctěním bylo přeru-

šeno staleté pouto s praotci, 
což nejtíživěji nesl stařešina 
obce Lejb Fajnerman, který 
velebil Hospodina dokonce 
každodenním sestupováním 
do očistné lázně. Šlo o před-
poslední fi lmovou roli Josefa 
Kemra, jehož apelativní slova: 
„Mikve není plná!“ vám jistě 
zněla v uších ještě dlouho po 
skončení fi lmu.
Dnešní hřbitov sousedí se zá-
meckým parkem a nejstarší 
čitelné náhrobky pocházejí 
z roku 1648. Přeji městu Stráž-
nice, aby celá bývalá židovská 
čtvrť se všemi uličkami a zá-
koutími byla důstojně uprave-
na a její ústřední náměstíčko 
pojmenováno jako U synago-
gy, resp. Židovské náměstí. 
Dobrou inspirací mohou být 
Boskovice, které jsou díky 
citlivé a důstojné rekonstruk-
ci čtvrti synů Izraele častým 
cílem turistů tuzemských i za-
hraničních. A připomeňme si, 
že jediná synagoga na Mora-
vě, která dnes slouží původ-
ním, tedy sakrálním účelům, je 
v Brně.
Skončím citací z výše zmíně-
ného fi lmu:
„Morgn. Zítřek. To je to hlavní. 
Dneška jsme se už dočkali. Zít-
řek by měl být dobrý. Musí být. 
A po něm vždycky nový dobrý 
den, nový dobrý zítřek.“   

          Milan Šimáček

Židovská čtvrť ve Strážnici

Kanalizace a ČOV Radějov
Před dvěma lety dostalo vybu-
dování kanalizace čistírny od-
padních vod v Radějově kon-
krétní podobu. Řešení tohoto 
problému se stalo prioritou 
z důvodu ukončení povolení 
vypouštění odpadních vod do 
Radějovky. Po dvouletém úsi-
lí bylo v listopadu 2009 naší 
žádosti vyhověno a akce byla 
zařazena mezi dotované akce 

SFŽP a MŽP. Celkové náklady 
díla se vyšplhaly k 75 milio-
nům. Ministerstvem životního 
prostředí a státním fondem 
životního prostředí nám byla 
poskytnuta dotace ve výši 57 
milionů, převážně z EU.  Spo-
léháme i na dotaci JMK ve výši 
cca 50% chybějících nákladů. 
Zbývající část budeme mu-
set hradit z vlastních zdrojů. 

I když jsme si vědomi, že se 
jedná o velkou zátěž, jsme 
nuceni situaci s vypouštěním 
odpadních vod řešit i proto, že 
se celý katastr obce nachází 
v CHKO Bílé Karpaty.
     V současné době máme 
všechny požadované podkla-
dy včetně projektové doku-
mentace předány a čekáme 
jenom na souhlas ministerstva 

a státního fondu. Nic už nebrá-
ní tomu, abychom mohli začít 
s výstavbou. A protože jsme 
optimisti, věříme, že v dru-
hém pololetí letošního roku už 
opravdu zahájíme budování 
kanalizace a čistírny odpad-
ních vod, o kterou usilujeme 
od roku 2004.

 Mgr. Stanislav Knitl
starosta obce
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Petr Hanák – starosta Hroz-
nové Lhoty, jeden z jednate-
lů Mikroregionu Strážnicko, 
předseda MAS, nejmladší 
starosta mikroregionu a také 
nejeden z nejdéle působí-
cích. 

Představuješ se všude jako 
starosta počestné obce 
Hroznová Lhota.  Nefandíš si 
příliš? Není to domýšlivé?
Označení počestná obec není 
odvozena od toho, že bychom 
všichni v Hroznové Lhotě nebo 
dokonce já byli nějak výjimeč-
ně ctnostní nebo dobří, ale 
spíše ve smyslu, že po cti, po 
čestnosti toužíme, že o ni usi-
lujeme. Je to spíše vyjádření 
našeho programu nebo úsilí, 
jakými bychom chtěli a měli 
být. Na druhou stranu nás to 
samozřejmě taky zavazuje, 
abychom se tak chovali a jed-
nali.

 Jak se daří Hroznové Lhotě 
v roce 2010?
Děkuji za zeptání, ale už se 
nám dařilo i líp.

To si stěžuješ  nebo  jen kon-
statuješ?
Stěžovat si nemá cenu, to stej-
ně nic nepomůže a nevyřeší.  
Spíš konstatuji. V poslední 
době se mi zdá všechno moc 
komplikované a složité, byro-
kraticky náročné a zdlouhavé. 
A mám dojem, že díky krizi 
a chybějícím fi nančním zdro-
jům, to bude stále složitější. 
Obcím se většinou nedostává 
vlastních fi nančních zdrojů a je 
třeba hledat prostředky v mno-
ha různých dotačních progra-
mech, které jsou však složitě 
nastaveny, každý program má 
svá vlastní pravidla a to situaci 
ještě více komplikuje.    Přesto 

se určité věci daří postupně re-
alizovat a řešit.

Čím tedy žije Hroznová Lho-
ta a její starosta?
Tak toho je velice mnoho od 
každodenních drobných ra-
dostí, přes běžné všednoden-
ní starosti až po velké věci.  
Snažím se, abych ty drobné 
radosti a starosti vnímal, aby 
mne pak ty velké věci nepohl-
tili úplně. Pokud bych to však 
měl hodnotit podle množství 
času, který jednotlivým věcem 
věnuji, pak největší pozornost 
zabírají velké rozvojové pro-
jekty.

Zkus některé konkrétně 
představit.
Bezesporu největším a nej-
náročnějším projektem je ak-
tivita v rámci dobrovolného 
svazku obcí  ČOV Velička. 
Je to projekt, kterému jsem 
věnoval mnoho času, práce 
a úsilí, neboť Hroznová Lhota 
je hlavním tahounem svaz-
ku. ČOV Velička řeší likvidaci 
odpadních vod obcí tvořících 
svazek tj. Hroznová Lhota, 
Kněždub, Kozojídky, Tasov 
a Žeraviny. Akce se připravuje 
už více než pět let a sám jsem 
překvapen, jak složitě se pro-
bojováváme k cíli. V současné 
době jsme na konci přípravné 
fáze a zahajujeme stavbu, jejíž 
celkové náklady by měli činit 
cca 270 mil. Kč včetně DPH. 
Díky úspěšné žádosti v rámci 
Operačního programu Život-
ní prostředí ( OPŽP) a dotaci 
JmK bude fi nancování stavby 
zajištěno téměř z 90% dotace-
mi z EU a kraje.  To považuji za 
skvělý výsledek dlouholetého 
snažení. 
Další pro obec důležitou akti-
vitou je zpracování územního 

plánu. Což je zase časově 
náročný proces, na jehož kon-
ci by měla obec mít základní 
a stěžejní rozvojový dokument. 
Jeho přípravě věnujeme znač-
nou pozornost a to především 
z pohledu, aby byl realistický 
v kontextu udržitelného rozvo-
je. 
Máme připraveny další větší 
projekty, které čekají na fi nanč-
ní podporu a realizaci. V OPŽP  
snad uspěje projekt zateplení 
bloku školní tělocvičny. Dalším 
je vybudování lesní cesty přes 
Dubník, která by mohla být 
využívána též jako cyklotrasa.  
Zde usilujeme o dotaci z Pro-
gramu rozvoje venkova.  S far-
ností spolupracujeme na pro-
jektu Opravy zdí kolem kostela 
a přilehlých veřejných ploch. 
Tím bychom výrazně zlepšili 
vzhled jednoho z přirozených 
center naší obce. Snad se ho 
podaří letos realizovat. Mimo 
to stále doplňujeme zásobník 
drobných projektů typu výmě-
na sedaček na tribuně fotba-
lového hřiště, výsadba zeleně 
v obci i ve volné krajině apod. 
U těchto projektů významně 
spolupracujeme s MAS Stráž-
nicko a Mikroregionem Stráž-
nicko.

Co považuješ za důležité při 
tvorbě rozvojových projek-
tů? 
Za jednu ze zásadních věcí 
považuji otázku udržitelné-
ho a přiměřeného rozvoje. Je 
třeba si uvědomit, že každá 
obec má svoje limity, které 
jsou dány mnoha faktory od 
přírodních, geografi ckých, de-
mografi ckých až po limity eko-
nomické. Tyto limity by neměly 
být překračovány. Jde prostě 
o to, že ne v každé obci může 
být např. koupaliště, fotbalový 
stadion nebo kino, byť bychom 
si to přáli. Ale v každé obci by 
měla být zajištěna základní 
infrastruktura tzn. inženýrské 
sítě popř. základní služby. Ně-
kdy máme pokušení tyto limity 
překročit, aniž bychom si uvě-
domovali, že není až takový 
problém něco vybudovat, ale 
následně bývá problém udržet 
takto vybudovaná zařízení, jak 
po fi nanční stránce, tak třeba 
i po stránce personální.  Pros-
tě plánovat a realizovat jenom 
to na co máme. 

Jsi znám jako příznivec spol-
kového života. Vaše obec již 
deset let vyhlašuje v rámci 
rozpočtu obce tzv. grantový 

„Dobrý den, u telefonu Hanák 
- starosta počestné obce Hroznová Lhota”
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program, ve kterém si mohou 
spolky požádat o dotaci na 
určité projekty.  Je skutečně 
spolkový život pro obec tak 
důležitý?
Já jsem kdysi prohlásil, že 
spolky jsou jednou z plic živo-
ta obce. A je to skutečně tak. 
Vždyť bez spolků by neměl ži-
vot obce náplň. Na co by nám 
byl např. kulturák, kdybychom 
mu nedokázali dát náplň, oži-
vit ho? Místní ochotnický spo-
lek ho dokáže zaplnit několi-
krát po sobě do posledního 
místa. Nebo kdo by udržoval 
místní tradice?  Najaté folklor-
ní soubory?  Spolky jsou též 
prostorem a prostředím, kde 
se vzájemně setkáváme, spo-
lupracujeme, tvoříme a to nás 
všechny obohacuje a dává ži-
votu další rozměr. 

Letos se ve Tvarožné Lhotě 
uskuteční další Sjezd Lhot 
a Lehot, jehož jste byli po-
řadateli v roce 2006, a o kte-
rém se hovoří, jako jednom 
z nejlépe připravených v té-
měř třicetileté historii sjezdů.  

Jak na tuto akci vzpomínáš 
a chystáš se vůbec do Tva-
rožné Lhoty ?
Pro mne to byla úžasná zku-
šenost, neboť se nám podařilo 
vytvořit skvělý realizační tým, 
kde jsme všichni táhli za jeden 
provaz a výsledek nám všem 
byl odměnou. Naší snahou 
nebo cílem bylo, aby se u nás 
všichni cítili aspoň tak dobře 
jako doma. To se nám snad 
podařilo. Navíc nám skvěle vy-
šlo počasí, v průběhu akce ne-
došlo k žádným malérům, tak-
že vzpomínky mám jen dobré.  
Do Tvarožky se samozřejmě 
podívám a budu jim držet pal-
ce, aby jim vše vyšlo dle jejich 
představ.

Jsi jedním z jednatelů Mik-
roregionu Strážnicko a před-
sedou MAS Strážnicko. Jaký 
význam mají tyto dva „spol-
ky“ pro život obce? 
Význam mají určitě. Ne sice zá-
sadní, ale v určitých oblastech, 
jako např. společná prezenta-
ce a propagace v cestovním 
ruchu, je to významné. Díky 

Mikroregionu nebo MAS se 
v minulosti podařilo, a i nadále 
daří, realizovat projekty, které 
nejsou sice pro obec zásadní, 
ale nejsou též bez významu. 
Jsou to často drobnější akce, 
které díky tomu, že jsou rea-
lizovány v celém mikroregio-
nu, dotváří atmosféru a ducha 
Strážnicka. Prostřednictvím 
MAS se daří podpořit obce, 
spolky i drobné podnikatele 
v obcích, i když je to někdy 
neuvěřitelně složité.  Osobně 
si velmi cením vzájemné spo-
lupráce. Neboť mikroregion 
vytváří platformu, díky níž se 
celkem daří překonávat rivalitu 
mezi jednotlivými obcemi a zá-
roveň nám dává šanci nachá-
zet to, co máme společné, co 
nás spojuje. 

Na závěr jedna osobní otáz-
ka. Jsi nejmladší starosta 
v mikroregionu a zároveň 
jedním z nejdéle sloužících 
starostů. Co ti dělá největší 
problémy a co tě naopak těší 
?
Starostování, jak jsi správně 

uvedl, považuji za službu. Za 
službu občanům, obci, mikro-
regionu vlasti, obecnému dob-
ru. Nejtěžší pro mne jsou dvě 
věci. Přiznat si, že jsem něco 
nezvládl nebo udělal blbě.  
A druhá věc, když musím ně-
koho odmítnout, nebo když 
musím jednat destruktivně, 
ve smyslu, že nějaký záměr 
nebo událost je v rozporu se 
zájmy obce a já musím zákon-
nými prostředky zabránit, aby 
k tomu došlo. To pak musím 
najít veškeré i hypotetické dů-
vody, nedostatky a slabiny, na-
jít právní oporu a pak to „zbo-
řit“- zamítnout. Tyto dvě věci mi 
moc nesedí, to se necítím moc 
dobře a nejraději bych zalezl 
někam hodně hluboko. 
Radost mi dělá, když mohu 
někomu pomoci, když vyřeším 
nějaký problém ale i každá 
dobrá zpráva, že někomu na-
rodilo dítko, že naši fotbalisti 
vyhráli, že se nám podařilo 
něco opravit, že se vydařila 
nějaká akce. Mám rád, když 
to funguje jak má a ještě větší, 
když to funguje i beze mne.

Pestrost Strážnický krojů
na Strážnicku se prolínají 
dva krojové typy. Veselský 
a Strážnický. 

Kroj veselský, v němž do-
sud chodí o slavnostech lidé 
v Kozojídkách, Žeravinách, 
Hroznové Lhotě, Kněždubě 
a Tvarožné Lhotě, patří do 
skupiny krojů dolňáckých. 
Mužský kroj veselský má mno-
ho společného s krojem Stráž-
nickým, ženský pak s ostrož-
ským. Těsná krátká mužská 
kordula má vpředu střih po-
dobný písmenu O. Jako všude 
jinde, také zde nejkrásnější 
kroj se starobylými prvky byl 
k svatbě. Ženské rukávce jsou 
baňaté, starší s překrásným 
výřezovým vyšíváním v počí-
tané niti. Minulosti patří obřad-
ní šatky, nádherně vyšité „na 
výřez“ smetanovým a černým 

hedvábím, lemované kopřivo-
vými krajkami. V “chlapském“ 
starším kroji nacházíme sta-
rožitné prvky v rovném střihu 
„košele“ z konopného nebo 
lněného plátna, s krátkými ši-
rokými otevřenými rukávy. No-
vější typ k svátečnímu kroji má 
baňaté rukávy. Starobylé jsou 
i konopné gatě, pohodlné, 
pevné a hygienické oblečení. 
Novější kroje zdobí výšivky 
malované místo vyšívání v po-
čítané niti, pestré a nápadné, 
mnohdy i strojové. To je vývoj 
k neprospěchu kroje, který by 
měl být trvale ozdoben jako 
šperkem ruční výšivkou v du-
chu místních tradic.
Kroj strážnický se dnes oblé-
ká ve čtyřech obcích, ve Stráž-
nici, Petrově, Sudoměřicích 
a Radějově. Patří do skupiny 

dolňáckých krojů. Ve Strážnici 
se odedávna tkalo a předlo, 
vyrábělo se tam znamenité 
„strážnické“ sukno, tiskl mod-
rotisk, barvený indigem. Ve 
Strážnici a okolních obcích byl 
dostatek krojových krejčích 
a švadlen, vyšívaček, ševců, 

kloboučníků a kožešníků, kte-
ří zhotovovali proslulé stráž-
nické „dubenné“ kožuchy, ve 
kterých důstojně chodili Stráž-
ničané po svém městě a statní 
chlapi z Petrova, Sudoměřic 
a Radějova ve svých malova-
ných obcích. 
Strážnice každoročním mezi-
národním folkloristickým fes-
tivalem a Ústavem lidového 
umění převzala historický úkol 
střežit hodnoty lidového umě-
ní, udržet je, chránit a rozvíjet 
v nových podmínkách dnešní-
ho života. 
„Úcta ke kroji je úctou k tomu, 
co je podstatné, co i v promě-
nách času zůstává hodnotou.“

Lidové kroje na Hodonínsku 
(Židlický, Orel)



20 www.straznicko.cz

Mezinárodní folklorní festival
 - Strážnice 2010
V letošním roce se uskuteční již 65. ročník Mezinárodního folk-
lorního festivalu Strážnice. Strážnický festival se poprvé uskuteč-
nil v roce 1946 a od svého počátku měl charakter celostátních 
slavností.
Během svého vývoje se stal festivalem, v jehož programech se 
folklor uplatňuje ve všech svých existujících formách a návštěv-
níci tedy mohou sledovat jeho podobu nejen autentickou, ale 
i upravovanou a stylizovanou. Festival tak přináší živý projev, 
který umožňuje bezprostřední kontakt mezi nositeli folklorních 
tradic a diváky a zároveň umožňuje i určité aktivní zapojení di-
váků do festivalového dění, například při fi nále Soutěže o nej-
lepšího tanečníka slováckého verbuňku, soutěže, která slaví již 
25. ročník
Festival probíhá nejen na amfi teátrech a pódiích v rozsáhlém zá-
meckém parku, ale rovněž v různorodém prostředí Muzea vesni-
ce jihovýchodní Moravy. Návštěvníci mají možnost vidět program 
ve vinohradnickém areálu, na dvorech vybraných usedlostí a na 
tzv. Malé scéně. Vystoupení komornějšího charakteru probíhají 
rovněž ve vlastní budově zámku – již tradicí se staly hudební po-
řady v zámecké expozici lidových nástrojů.
Zahraniční soubory se účastní festivalu od roku 1957 a zpro-
středkovávají tak návštěvníkům tanci, písněmi a předváděnými 
obyčeji tradiční lidovou kulturu svých zemí. V letošním ročníku 
se divákům v pořadu „Z krajin za obzorem“ představí folklorní 
soubory 5 světadílů.  
Od minulého roku se součástí festivalu stal festival Dětská Stráž-
nice, kterého se letos koná 28. ročník.

Aktivní 1. máj 2010 v Sudoměřicách
Na přelomu dubna a května se v Sudoměřicích konaly tři vý-
znamné kulturní akce - Slet čarodějnic na Výklopníku 30. dubna, 
otevírání plavební sezony na Baťově kanálu 1. máje a místní vý-
stava vín také 1. května.
Za podpory pěkného počasí se u Výklopníku sešlo hojně čaro-
dějnic a diváků, opékalo se a pojídalo selátko a panovala dobrá 
nálada. Na letošním komornějším otevření plavební sezony hrála 
CM, přivítali jsme významného hosta ministra zemědělství, probí-
hal košt ovocných destilátů, připraveny byly opékané speciality, 
a bylo všem dobře. Souběžně probíhala v areálu zahrádkářů ve 
Starém potoku místní výstava vín, kterou pořádala zahrádkářská 
organizace. Z vystavovaných vzorků se vypilo téměř všechno, 
postupně se překoštovávala vína i v přilehlých soukromých 
sklípcích a panovala velká pohoda.

Košt ovocných destilátů a ochutnávka 
tradičních moravských jídel a macerátů
Spolek přátel destilátů Sudoměřice pořádal dne 13. února 2010 
v místní tělocvičně ZŠ 8. ročník koštu ovocných destilátů a ochut-
návku tradičních moravských jídel a macerátů. Od 14 hodin hrála 
k tanci a poslechu cimbálová muzika Strážničan a bylo možno 
ochutnat celkem 1048 vzorků ovocných destilátů a macerátů. 
Vítězem koštu se stal pan Možnar ze Strážnice se vzorkem du-
rancie 2009. Součástí tohoto koštu bylo i vyhlášení Pěstitelská 
pálenice roku. Tímto titulem se letos může pyšnit Pěstitelská 
pálenice Nesovice. V letošním roce jste mohli ochutnat širokou 
škálu domácích jídel, které upekla šikovná děvčata ze Sudomě-
řic i Strážnice a výborné uzeniny a guláš z Řeznictví manželů 
Schäckových.

Petrovské přístaviště na „Baťáku“ 
se změnilo v jedno velké bojiště
V sobotu 1. května kolem desáté hodiny nás napadli piráti nejen 
ze Sudoměřic, ale také ze Strážnice. Sudoměřickým vládl pan 
starosta Tomšej. Házeli po nás toaletní papíry s lebkami a staros-
ta nás chtěl vylekat i pistolkou, se kterou plaší špačky. Strážniční 
piráti na nás vyrukovali s mačetami. Obojí chtěli dobýt naše nové 
záchody. Petrovjané se ale nezalekli a hasiči v historických uni-
formách na útočníky stříkali džberovkami. Po malém boji jsme 
se se všemi usmířili a pozvali je na naši půdu, kde náš „kapitán“ 
starosta obce, v kapitánském převleku, spolu s ministrem země-
dělství Jakubem Šebestou odemkli Baťův kanál a zahájili tak le-
tošní sezonu na kanále. Poté byla přestřižena páska a otevřeno 
sociální zařízení, které bude sloužit nejenom místním, ale hlavně 
turistům. Pro zpestření této akce vystoupily petrovské mažoret-
ky, kouzelník Tomáš Šulaj a zahrála country skupina Mecháči. 
Po celou dobu probíhaly také plavby po Baťově kanále.

                                        Eva Mlýnková, místostarostka

Joža Uprka  Autor: PhDr. Jiří Pajer
Prodejní místo: Vinohradská 35, Strážnice (podloubí vedle 

hotelu Orel) Turistické informační centrum Strážnicka 
a kancelář MAS Strážnicko

V prodeji nová kniha
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Kozojídští hasiči oživují historii
Sbor dobrovolných hasičů 
v Kozojídkách patří k nejmlad-
ším v regionu, ale přesto je to 
už 80. let, kdy se obyvatelé této 
vesnice, pod vlivem okolností 
tehdejší doby, rozhodli založit 
svůj vlastní sbor. U jeho zrodu 
stál místní řídící učitel J.Klusák, 
který získal několik nadšenců 
pro tuto myšlenku v čele se 
starostou obce F. Potěšilem. 
Psal se rok 1930 a záhy po 
svém založení pořizuje sbor 
ke své práci čtyřkolovou ruč-
ní stříkačku taženou koňským 
povozem. S její pomocí se jim 
dařilo v nadcházejících deseti-
letích krotit ohnivého kohouta 
na střechách nejen místních 
spoluobčanů, ale často zasa-
hovali také u přespolních, po-
nejvíce v Žeravinách a Hroz-
nové Lhotě.
Postupem času byly ruční 
stříkačky hasičských jedno-
tek nahrazeny motorovými. 
Koňmi tažené ruční stříkačky 
můžeme dnes spatřit většinou 
už jen v muzeích. Jednu však 

mají také v Kozojídkách. Míst-
ní hasiči se nikdy tohoto stroje 
nevzdali, a přestože byl po-
znamenán zubem času, upro-
střed léta by měl ožít v plné 
kráse. O letních prázdninách 
proběhnou v Kozojídkách 
v rámci místních hodů oslavy 
k výročí založení sboru dobro-
volných hasičů a k této příleži-
tosti členové sboru už několik 
měsíců renovují toto úžasné 
dědictví našich předků, aby 
bylo k jubileu připraveno v pů-
vodní podobě. Pod vedením 
L. Smetky byl stroj komplet-
ně rozebrán, kovové díly byly 
opískovány, a prošly několika 
nátěry. Některé dřevěné díly 
musely být vyměněny, s jejich 
zhotovením ochotně vypo-
mohl místní stolařský mistr F. 
Kozumplík. Zcela nové bylo 
potřeba vyrobit kola, která již 
nešlo zachránit. Dle originálu 
je vyrobil kolařský mistr A. Kry-
styník z Nového Hrozenkova, 
který patří k hrstce posledních 
kolařů v naší zemi zhotovují-

cích dřevěná kočárová kola 
původními výrobními postu-
py. Na závěr budou ošetřeny 
a přeleštěny díly z barevných 
kovů a poté se bude moci 
oko přihlížejícího vrátit o osm 
desetiletí zpět. Místní hasiči 
chtějí stříkačku uvést do plně 
funkčního stavu a předvádět 
v rámci různých významných 
dnů v obci a okolí, jak bojovali 
s ohněm naši předkové. K do-
kreslení této kulisy si pořídili 
sadu historických uniforem 
pro zásahové družstvo. A aby 
toho nebylo málo, ke cti svých 
předků nechali kozojídští ušít 
slavnostní prapor, do kterého 
bude vsazen obraz patrona 
hasičů sv.Floriána, kterého na-
maloval hroznolhotský umělec 
F.Pavlica-Bobr.
Oslavy proběhnou v sobotu 
31. 7. 2010 a návštěvníci bu-
dou moci zhlédnout „oživlou“ 
koňmi taženou ruční stříkačku 
v akci a to v areálu místního fot-
balového hřiště, kde proběhne 
v odpoledních hodinách hlav-

ní program s ukázkami haše-
ní a práce hasičů od historie 
po současnost. Ke zhlédnutí 
bude dále hašení dobovou 
parní stříkačkou, starými mo-
torovými stroji, ukázka práce 
profesionální jednotky a další. 
Odpoledne bude zpestřeno 
soutěžemi a atrakcemi pro děti 
i dospělé. Během slavnostních 
průvodů bude doprovázet de-
chová hudba Švitorka, která 
zakončí příjemně strávený den 
při večerní taneční zábavě.
Po slavnostní sobotě se hasiči 
v neděli 1. 8. 2010 převlečou 
do sportovního a odpoledne 
porovnají síly s kolegy z okol-
ních sborů v rámci okrskového 
kola v požárním sportu. Soutě-
žit budou nejprve družstva žen 
a mužů (v mužích se předsta-
ví také kolegové slovenského 
Popradu) a na závěr nastoupí 
žákovská družstva.
Nenechte ji ujít tuto skvělou pří-
ležitost a navštivte oslavy dob-
rovolných hasičů z Kozojídek!

Jaroslav Kusalík

Přehled činností Mikroregionu Strážnicko v roce 2009 a 2010
V roce 2009 se sídlo účetní a manažera Mikroregionu Strážnicko přesunulo z Tvarožné Lhoty do 
města Strážnice na ulici Vinohradská 35 (podloubí vedle hotelu Orel). Pro rok 2009 byla předseda-
jící jednatelkou místostarostka města Strážnice Mgr. Renata Smutná.
Mikroregion Strážnicko v roce 2009 uskutečnil realizaci projektu 4CykloRegio, v rámci něhož byly 
pořízeny odpočívadla k cyklostezkám, dopravní značení pro cyklisty a pěší a zpevněny některé 
části cyklotras na území obcí Tvarožná Lhota, Strážnice, Tasov a Hroznová Lhota. V rámci projektu 
vznikly také jednotné orientační mapy coby propagační materiál a povinná publicita. Celkem bylo 
za Strážnicko profi nancováno 3.549.478,- Kč. Realizačním manažerem projektu je Ing. Ladislav 
Krůtil, který v tomto zastupuje Mikroregion Strážnicko při všech jednáních. Projekt 4CykloRegio je 
projekt přeshraniční spolupráce, kde hlavním garantem je slovenské město Skalica a Strážnicko je 
jedním z partnerů. Kontrola realizace projektu a proplacení dotace proběhne koncem roku 2010.
Díky dotaci z JMK Programu rozvoje venkova 2009 získal Mikroregion Strážnicko 215.000,- Kč na 
vydání 2 ks zpravodaje Strážnicka (tvorba a tisk), vytvoření a tisk Průvodce městem Strážnicí a ná-
kup elektroniky pro manažera Mikroregionu a pro potřeby tvorby zpravodaje Strážnicka. 
V roce 2010 se Mikroregion Strážnicko, pod vedením Ing. Jiřího Uřičáře – starosty obce Tvarožná 
Lhota, zaměří spíše na opravy sakrálních památek a podporu kulturních, společenských a sportov-
ních akcí v členských obcích svazku. Na tyto aktivity získal svazek obcí dotaci od Jihomoravského 
kraje ve výši 270.000,- Kč. Celkem bude opraveno asi 10 božích muk, kapliček a soch včetně osá-
zení nové zeleně a podpořeno bude také 10 akcí, které se uskuteční na území Strážnicka. 
Některé členské obce se v letošním roce zapojí do přípravy žádosti o dotaci na nákup udržovací 
techniky chodníků a cyklostezek v letním i zimním období a na výsadbu nové zeleně či údržbu té 
stávající. 

Ing. Bohunka Zůbková, manažerka Mikroregionu Strážnicko

Koštování

Láhev plná poezie

nemá chybu žádnou,

všechny ženy po ní zkrásní,

muži po ní mládnou.

Láhev plná poezie

vymaže ti vrásky,

je to nápoj fi lozofů,

je to nápoj lásky.

Láhev plná poezie

zbaví duši falší,

a když jedna dopita je,

načni honem další!

Pro Strážnicko Jiří Žáček
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Název akce Termín Obec

Strážnické kulturní léto 3. 7. - 29. 8. Strážnice

Letní fi lmová přehlídka 12. 7. - 20. 8. Strážnice

ČERVENEC

Sraz Lhot a Lehot 2. - 4. 7. Tvarožná Lhota

Hasičská soutěž dospělých 3. 7. Petrov

Nohejbalový turnaj (místní) 3. 7. Tasov

Cyrilometodějské táboření pod 
Výklopníkem

4. - 5. 7. Sudoměřice

Cyrilometodějská pouť 5. 7. Radějov

Turnaj v malé kopané 10. 7. Kozojídky

Obecní střelecké závody 10. 7. Tasov

10. černohorský festival Slunce 16. - 17. 7. Strážnice

Veselé odpoledne na zahradě 18. 7. Strážnice

Krojované hody s právem 24. - 25. 7. Tvarožná Lhota

Cyklistické závody pro děti 25. 7. Strážnice

Obecní den - oslava 80. výročí 
SDH

31. 7. - 1. 8. Kozojídky

Dožínky 31. 7. Strážnice

Vodácký den pod Výklopníkem 31. 7. Sudoměřice

Vodní rodeo červenec Sudoměřice

SRPEN

Etnosalaš 1. 8. Tvarožná Lhota

Beseda u bigbítu 6. - 8. 8. Tasov

Den vinařů 7. 8. Petrov

Divadlo na vodě 13. 8. Petrov

Strážnická pouť 13. - 15. 8. Strážnice

Setkání mužských sborů - folklorní 
odpoledne 14. 8. Hroznová Lhota

Zarážání hory 21. 8. Strážnice

Folklorní odpoledne ve skanzenu 22. 8. Strážnice

Diskotéka na ukončení prázdnin 27. 8. Petrov

Veselé odpoledne pro děti a jejich 
rodiče 29. 8. Strážnice

70 let výročí fotbalu srpen Sudoměřice

ZÁŘÍ

Petrovský kotlík v Plžích 4. 9. Petrov

Ukončení prázdnin 4. 9. Sudoměřice

Myslivecké střelby - Memoriál 
Františka Větříčka 5. 9. Tasov

Folklorolympiáda 5. 9. Strážnice

Strážnické vinobraní 11. 9. Strážnice

Strážnické rockové slavnosti 12. 9. Strážnice

Oskorušobraní na salaši Travičná 18. - 19. 9. Tvarožná Lhota

Káťa a Škubánek 19. 9. Strážnice

Shirley Valentine - divadlo jedno-
ho herce - Simona Stašová 22. 9. Strážnice

Podzim na dědině 23. - 25. 9. Strážnice

Václavské hody 24. - 26. 9. Tasov

ŘÍJEN

Velká drakiáda 2. 10. Strážnice

Výstava ovoce a zeleniny 3. 10. Kozojídky

Slavnost padajícího listí 10. 10. Strážnice

Hody spojené s trhy 15. - 17. 10. Hroznová Lhota

Zavírání salaše Travičná 16. 10. Tvarožná Lhota

Krojované hody s právem 16. - 17. 10. Kněždub

Zamykání Baťova kanálu 28. 10. Strážnice

Drakiáda - salesiáni říjen Hroznová Lhota

LISTOPAD

Martinské hody 6. - 7. 11. Kozojídky

Svatomartinské chutnání mladých 
vín

12. 11. Sudoměřice

Martinské hody 13. 11. Radějov

Martinské hody 13. - 14. 11. Strážnice

Beseda s důchodci 20. 11. Tasov

Alžbětinské hody 20. 11. Žeraviny

Hudecký večer Slávka Volavého 20. 11. Strážnice

IX. Kateřinský běh 20. 11. Strážnice

Ochutnávka jídel listopad Kněždub

PROSINEC

Čertovské harašení 3. 12. Strážnice

Mikulášská nadílka 4. 12. Tasov

Radujme se, veselme se … 4. - 8. 12. Strážnice

Čertovské dostaveníčko 5. 12. Petrov

Mikuláš ve městě 5. 12. Strážnice

Mikulášská nadílka 7. 12. Kozojídky

Vánoční koncert DH Šohajka 12. 12. Strážnice

Zpívání u vánočního stromu 19. 12. Sudoměřice

Zpívání u Vánočního stromu 24. 12. Petrov

Zpívání koled u kaple 24. 12. Tasov

Strážnický živý Betlém 25. 12. Strážnice

Koledování u vánočního stromu 26. 12. Tvarožná Lhota

Silvestrovský fotbálek při svařáku 31. 12. Tasov

Vánoční koncert v kostele sv. 
Václava prosinec Petrov

VÝSTAVY STRÁŽNICKÉHO MUZEA

Židovské školství - putovní výsta-
va Žid.muzea Praha červen - září Strážnice

Strážnice a Židé červen - září Strážnice

Autogramy 6. 8. - 23. 8. Strážnice

Šperky a keramika 3. 10. - 2. 12. Strážnice

GDE SA CO DĚJE NA STRÁŽNICKU 2010



 23www.straznicko.cz

FotoreportážeFotoreportáže

Den Země v Žeravinách

Účastnice Sudoměřické Miss

Košt vín v Sudoměřicích

Slavnosti Oskeruší

Dekorování vítězek Miss ZŠ Sudoměřice

Košt vín v Sudoměřicích

Stavjání mája 
ve skanzenu ve 

Strážnici



FotoreportážeFotoreportáže

Dětský karneval v Tasově

Výstava vín Strážnicka ve Tvarožné Lhotě

Hasičské závody v Kozojídkách - tým Strážnice

Hasičské závody v Kozojídkách - tým Kozojídek

Hasičské závody v Kozojídkách - tým Hroznové Lhoty

Hasičské závody v Kozojídkách - vítězové v kategorii starší žáci


