
 1www.straznicko.cz

LISTOPAD 2009 2



2 www.straznicko.cz

Do Petrova a Strážnice poprvé v historii 
zavítal prezident České republiky Václav 
Klaus. Při návštěvě ho provázeli starosta 
Strážnice Risto Ljasovský a Petrova Ladi-
slav Krůtil.

Baťův kanál symbolicky odemkli místostarostka Strážnice Renata Smutná 
a starosta Risto Ljasovský. V Tvarožné Lhotě se uskutečnil Festival na vodě.

Radějovské poutě se zúčastnili domácí i přespolní.

Svátek oskoruší přilákal do Tvarožné Lhoty davy lidí z celé republiky.                                                                                               Foto 8 x Lenka Fojtíková

FotoreportážeFotoreportáže
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Milí čtenáři,
dostává se Vám do rukou druhé číslo časopisu mikroregionu Stráž-
nicko. Obsah jsem se snažila opět sestavit tak, aby v něm našli infor-
mace a fotografi e obyvatelé každé obce. Je samozřejmé, že někde se 
toho děje víc a jinde méně. Od toho se také odvíjí náplň časopisu. 
Už dnes vím, že bych se v příštím čísle chtěla více věnovat Sudomě-
řicím, kde žije spousta zajímavých a úspěšných lidí. Do tohoto vydá-
ní se nedostalo ani množství zajímavých informací z Hroznové Lhoty 
a Radějova. O všem si budete moci přečíst v příštím čísle, které by 
mělo vyjít ještě koncem letošního roku. 
Samozřejmě budu velmi ráda, když se mi ozvete, co byste chtěli, aby 
se v časopise objevilo. Možná máte tip na článek anebo jste schopní ho dokonce sami napsat. 
Potom neváhejte a návrhy či přímo texty posílejte na adresu: fojtikova.l@tiscali.cz Případní zájemci 
o reklamu v tomto časopise se zase více dozví na internetových stránkách mikroregionu www.straz-
nicko.cz nebo mohou konkrétní dotazy zaslat na adresu mikroregion@straznicko.cz 
Toto číslo mohlo být vydáno jen díky dotaci. Pokud by se nepodařilo v příštím roce peníze získat, 
časopis by nevyšel, což by byla, myslím, škoda. Fotografi e a články jsou vždy takovým milým ohléd-
nutím za uplynulými měsíci, připomínající, co se v mikroregionu Strážnicko stalo. Bylo toho opět 
mnoho a něco se navždy zapsalo do historie jednotlivých obcí. Věřím, že Vám časopis přinese 
pěkné počtení i vzpomínky. 
Všechny zdravím a přeji vše dobré.   Lenka Fojtíková
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Mikroregion Strážnicko má 

čtyři jednatele. Jsou jimi sta-

rostové Hroznové Lhoty Petr 

Hanák, Sudoměřic  Stani-

slav Tomšej, Tvarožné Lhoty 

Jiří Uřičář a místostarostka 

Strážnice Renata Smutná. 

Jednatelé se po jednom až 

dvou letech střídají ve funkci 

předsedajícího jednatele. Od 

letošního roku se jím stala 

RENATA SMUTNÁ. 

Pomyslné žezlo předsedají-
cího jednatele jste letos pře-
vzala od Stanislava Tomšeje.  
Prozradíte, co se vám za do-
savadního vládnutí mikrore-
gionu podařilo udělat?
Neřekla bych to tak, že se něco 
podařilo za mého vládnutí. 
Nerada bych si přivlastňovala 
dílo jiných. Vlastně jen dál po-
kračuji v tom, co započali mí 
předchůdci. Dotahujeme do 
konce rozpracované akce.

Můžete být konkrétnější? 
Posouvají se dál především plá-
ny ohledně cyklostezek a oprav 
cest. Dá se říct, že aktivity pře-
cházejí od propagačních pro-
jektů trošku víc k investicím. 
Není to ale tím, že by se něco 
dařilo pouze mně. Je to prostě 
strategie mikroregionu a přiro-
zený posun. Zatímco dříve se 
více dařilo dělat propagační 
materiály, teď spíš směřujeme 
k investičním akcím.

Cyklostezky jsou určitě hod-
ně důležité, protože cykotu-
ristika láká rok od roku více 
lidí. Co nového jim může 
mikroregion Strážnicko na-
bídnout? 
Tento rok krásně vyšla výzva, 
takže teď budeme dávat do 

ROP Jihovýchod cyklostezku 
Strážnickem na kole, která 
bude spojovat celý mikrore-
gion. Další cyklostezky jsou 
v projektu přeshraniční spo-
lupráce se Slovenskem s ná-
zvem 4 CYKLORÉGIO. V rámci 
všech možných uskupení obcí 
se snažíme mikroregion pro-
pojovat novými cyklostezkami 
s kvalitním povrchem, kudy 
bude možné jezdit za každého 
počasí. Teď se například pro-
pojí Radějov a Tvarožná Lho-
ta. V rámci sdružení Obce pro 
Baťův kanál se již dlouhodobě 
připravuje také cyklostezka 
z Veselí až do Hodonína. Až na 
výjimky, jako je katastr obce 
Vnorovy, by měla mapovat Ba-
ťův kanál. Někde nám ale práci 
brzdí výkup pozemků. 

Jaké budou mít cyklostezky 
povrch?
Většinou by to měl být asfalt 
a někde zámková dlažba. 

Turistům ale vycházíte vstříc 
i novým infocentrem...
Určitě! Zřizovatelem Turistické-
ho informačního centra Stráž-
nicko je sice město, ale jak už 
dává název tušit, tak v něm 
budou samozřejmě turistům 
podávané informace o celém 
mikroregionu. Činnost jed-
notlivých obcí, mikroregionu 
i místní akční skupiny, je velmi 
těsně propojená. To ani jinak 
nejde. V informačním centru 
budou mít také proto své nové 
pracoviště pracovníci MAS 
i mikroregionu. 

Pokud někdo do infocentra 
přijde, jaké služby mu budou 
nabídnuty?
Kromě poskytnutí potřebných 
informací, propagačních ma-
teriálů a prodeje drobných 
upomínkových předmětů zde 
budou k dispozici dva počí-
tače, které budou moci zdar-
ma využívat nejen turisté, ale 

i obyvatelé města. 

Náklady na zřízení nového 
infocentra hradilo město?
Ne samo, podařilo se nám zís-
kat také dotaci z MAS. 

Budete do informačního 
centra přijímat nového za-
městnance?
Ano. Už jsme o tom jednali na 
Radě města Strážnice. Bude 
vyhlášeno výběrové řízení. 
Nový pracovník by měl nastou-
pit od ledna příštího roku. 

Co musí splňovat?
Měl by být dobře jazykově vy-
bavený, aby byl schopný po-
skytnout potřebné informace 
i zahraničním turistům. Jeho 
úkolem dále bude třeba také 
aktualizace webových strá-
nek města. Těch povinností 
bude samozřejmě mnohem 
víc. Měla by to být osoba se 
spoustou nápadů, jak zajistit 

Renata Smutná: Pokračuji v tom, 
co už započali mí předchůdci

Místostarostku Strážnice a předsedající jednatelku mikroregionu Strážnicko Renatu Smutnou jsme 
zastihli v novém Turistickém informačním středisku Strážnicko, kde nám ukázala nové propagační 
materiály mikroregionu.           Foto Lenka Fojtíková
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propagaci města i mikroregio-
nu a přilákat sem nové a nové 
turisty. 

Služby informačního centra 
jsou zapotřebí především 
v letní sezóně. Vy jste ale ří-
kala, že by měl nový zaměst-
nanec pracovat už od ledna, 
což je pro turistiku v našem 
kraji docela mrtvé období…
Od ledna do března jsou ale na 
různých místech republiky i na 
Slovensku veletrhy cestovního 
ruchu, kde už by naše město 
měl tento pracovník reprezen-
tovat a zajišťovat propagaci 
a potřebné kontakty například 
i pro místní podnikatele. 

Jaké má mikroregion plány 
do nejblížší budoucnosti?
Momentálně nás zaměstnávají 
termíny dokončení rozběhnu-
tých akcí. Dál se ale samozřej-
mě budeme snažit co nejvíce 
reagovat na různé dotační vý-
zvy.

Váš předchůdce Stanislav 
Tomšej označil vznik mikro-
regionu za takové manželství 
z rozumu. Vidíte to stejně?  
Mikroregion a MAS jsou pro-
pojeny pupeční šňůrou. Cítím 
tady velmi dobré vztahy. Když 
jsem došla na město a dosta-
la docela náročnou agendu 
cestovního ruchu, nebyla jsem 
na to sama. Na pravidelných 
schůzkách jednatelů jsem od 
svých služebně starších ko-
legů dostala velkou pomoc. 
Myslím, že strategie Evropy, 
která tlačí na spolupráci, není 
špatná. Je dobré, že každý 
nejede jen na vlastním píseč-
ku, ale musí spolupracovat 
s ostatními. Cítím ve všech 
sdruženích velmi přátelskou 
a kamarádskou atmosféru. 
Moc nám teď pomáhá MAS, 
kde je předsedou starosta 
Hroznové Lhoty Petr Hanák 
a já jsem místopředsedkyní. 
Takže já to nevidím jako pouhé 
manželství z rozumu...

Kromě funkce předsedající 
jednatelky mikroregionu jste 
také místostarostkou Stráž-
nice. Máte nějaký tajný sen, 
který byste chtěla ve městě 
uskutečnit?
Byla bych ráda, kdyby v centru 
vznikla pěší zóna, kde by bylo tako-
vé příjemné místo k setkávání lidí.

Kde by to mělo být? 
V Kostelní ulici, kde byla napří-
klad letos v létě vedle fary ote-
vřena zahrada svatého Martina 
pro děti a jejich rodiče. Už zde 
ale také delší dobu úspěš-
ně funguje Kavárna pod věží 
a cukrárna U anděla.

Jak by se tato ulice měla do 
b u d o u c n a 
proměnit?
Kromě nové 
dlažby by 
zde byly na-
příklad staro-
dávné lam-
py, lavičky 
a zvažovali 
jsme i malou 
kašnu. Ještě 
ale nevíme, 
jestli s tímto 
prvkem bude 
s o u h l a s i t 
p a m á t k o v ý 
úřad. Pro-
jekt se právě 
d o k o n č u j e 
a koncem lis-
topadu budeme žádat o dotaci 
v rámci přeshraniční spoluprá-
ce se slovenskou Skalicí. 

Je ještě něco, co vás ve měs-
tě pálí?
Dozvěděla jsem se napří-
klad, že Valtice získaly dotaci 
osmatřicet milionů korun na 
opravu zeleně ve městě. Ří-
kala jsem si, proč bychom se 
o něco podobného nepokusili 
také. Navázala jsem spoluprá-
ci s krajináři z lednické fakulty 
a připravujeme revitalizaci ze-
leně v našem městě. 

Oč by šlo? 
V první fázi z městských peněz 
zaplatíme výsadbu kaštanů 
odolných proti napadení klí-
něnkou jírovcovou, a to v okolí 
nevzhledného obchodního 
domu v centru města. Cílem je 
stromy alespoň trochu zakrýt 
tuto socialistickou architekturu. 
Koncepčně ale připravujeme 
řešení zeleně v celém městě. 
Myslíme na nově vzniklé ulice, 
kde zatím nejsou vysazené 
žádné dřeviny. 

Víte, jaké stromy?
Myšlenka je taková, že se při 
obnově budeme držet tradič-
ních dřevin. Mělo by jít přede-
vším o ovocné stromy, které 

neplodí. Cítím velkou zodpo-
vědnost za to, jak bude naše 
město v následujících letech 
vypadat. V listopadu by mělo 
vše nabýt konkrétních podob. 
Celou rekultivaci zeleně chce-
me představit občanům při 
otevřené besedě v sále kultur-
ního domu. 

Vaše práce má široký záběr. 
Je pro vás něco konkrétního 
takovou srdeční záležitostí? 
Určitě jsou to svatby a pře-
devším vítání občánků. Beru 
to jako své poslání. Občánky 
vítáme třikrát až čtyřikrát do 

roka. Těší mě, že jsem ve funk-
ci právě teď, kdy se rodí více 
dětí. Ročně je jich okolo šede-
sáti. Vždycky říkám, že mám 
čestný úkol přivítat je do života 
jménem celého zastupitelstva 
Strážnice. Dětem přeji, aby 
se jim tu dobře žilo, našly si 
zde kamarády a první rozbitá 
kolena neměly kvůli špatným 
chodníkům. Že celému vede-
ní města bude záležet na tom, 
aby děti i jejich rodiče byli ve 
Strážnici spokojení a měli zde 
kvalitní nabídku kultury i spor-
tovišť, ale samozřejmě i všeho 
dalšího, co je pro dobrý do-
mov potřeba. 

Lenka Fojtíková

Předsedající jednatelkou 
mikroregionu Strážnicko 
je od letošního roku Rena-
ta Smutná. Je vdaná, má tři 
již dospělé děti. Vzděláním 
je etnografka, působila 
mimo jiné jako ředitelka 
Kulturního domu Strážni-
čan, učitelka ve Středním 
odborném učilišti ve Bzen-
ci a před nastoupením 
do funkce místostarostky 
Strážnice byla vedoucí 
týmu poradců tehdejšího 
ministra zahraničních věcí 
Cyrila Svobody. 

Studie, jak by měla po opravě vypadat Kostelní ulice ve Strážnici..
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Velikonoční výstava měla úspěch
Kněždubské Občanské sdružení s názvem Bratrům Úprkovým 
ve spolupráci s kulturní komisí obecního úřadu připravilo v rod-
ném domě bratří Uprkových o Velikonocích výstavu. Expozice 
se nesla pod názvem Velikonoční a jarní inspirace.  K vidění byly 
květinové vazby, kraslice a různé výrobky lidové tvořivosti.  
„Snažili jsme se vše naaranžovat tak, aby zůstal zachován   duch 
staré doby, ale zároveň vhodně použít i moderní aranžmá,“ pro-
zradila záměr jedna z hlavních pořadatelek Marie Petruchová. 
Velká návštěvnost byla podle ní důkazem, že se výstava líbila. 
„Chtěla bych poděkovat všem, kdo se podíleli na přípravě nebo 
poskytli některý ze svých výrobků. Věřím, že se nám i v budouc-
nu podaří uspořádat další výstavy, které budou mít stejný úspěch 
jako ta letošní.                 (lef) 

Kaleidoskop událostí

Miltákova muzika slavila pětatřicátiny

Primáš Michal Milták (uprostřed) s muzikanty, kteří zažili největší 
rozkvět Písečanu.    Foto Lenka Fojtíková

Při pašijích zpívali rodiče i děti

Folkrockové zpracování evangelia podle svatého Matouše Jesus 
Christ Superstar zpracovali muzikanti a zpěváci ze Strážnice a ši-
rokého okolí.   Foto Lenka Fojtíková

Turnaj obcí ve volejbale
Hroznová Lhota byla svědkem už devátého ročníku volejbalo-
vého turnaje mezi Hroznovou Lhotou, Kozojídkami, Tasovem, 
Kněždubem a pořádajícím Školním sportovním klubem Základní 
školy v Hroznové Lhotě. Zápolení se odehrálo v přátelské atmo-
sféře. Vítězství letos zůstalo doma Školnímu sportovnímu klubu 
Základní školy v  Hroznové Lhotě. Druhá příčka patřila Kněždu-
bu, bronz vybojoval Obecní úřad Hroznová Lhota, čtvrté skončily 
Kozojídky a pátý Tasov   (lef)

Zcela zaplněný sál Kulturního domu Strážničan byl svědkem 
oslav pětatřicátých narozenin cimbálové muziky Michala Miltá-
ka. Na pódiu se objevila nejen současná sestava kapely, ale také 
muzikanti, kteří zažili největší slávu Písečanu. Právě tak se totiž 
ve svém zrodu muzika až do sedmaosmdesátého roku jmenova-
la. Poté část muzikantů přešla do Strážnice a přišel i nový název. 
Spolu s muzikantskými pamětníky zatančily čtyři páry bývalého 
folklorního souboru Písečan. Citlivé strážnické publikum, které 
dobré muzikanty a zpěváky rozpozná, všechny zaslouženě od-
měnilo bouřlivým aplausem.   (lef)

O Květné neděli si ve strážnickém kostele připomněli věřící fol-
krockovým zpracováním evangelia podle svatého Matouše Jesus 
Christ Superstar více než dva tisíce let staré události. Pašijové pás-
mo připravili zpěváci a muzikanti ze Strážnice a širokého okolí. 
Roli Pilátovy ženy například zpívala Česká Miss Eliška Bučková. 
Poprvé zpracovali Strážničané toto téma v roce 1977. Režie se ujal 
tehdejší kaplan, dnes už zemřelý P. Stanislav Tomeček. První zpra-
cování vzniklo v době hlubokého komunismu, kdy mnozí tvrdili, že 
Ježíš Kristus nikdy nežil. Letos už po boku tehdejších účinkujících 
vystupovaly i jejich dospělé děti. Předpremiéru  zpěváci absolvo-
vali v petrovském kostele svatého Václava.  (lef)

Výstava přinesla velikonoční inspirace.
 Foto archiv OÚ Kněždub

Volejbalového turnaje se zúčastnilo pět týmů.
 Foto archiv ZŠ Hroznová Lhota 
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V Žeravinách opravili zvonici i kapli
Dominanty nejmenší obce mikroregionu Strážnicko dostaly nové 
kabáty. Zvonice i kaple svítí novotou. Na zvoničce navíc prokouk-
ly obrazy svatých Alžběty, Antonína a Floriána. O jejich renovaci 
se postaral amatérský malíř Arnošt Brázdil z Vacenovic.
„Použil jsem akrylové barvy. Nejdříve jsem musel ale plech, na 
němž jsou svatí vyobrazeni, očistit od rzi. Pracoval jsem na tom 
ve volných chvílích sto padesát hodin,“ prozradil Arnošt Brázdil 
Zatímco zvonice pochází z roku 1901, kaple byla v Žeravinách 
postavena o sto let později. „Přestože byla zkolaudována a poté 
vysvěcena teprve v roce 2001, fasáda už začala opadávat. Jiho-
moravský kraj nám dal dotaci dvě stě tisíc korun, a tak jsme rádi, 
že jsme mohli stavbu opravit. Práce byly dokončeny v říjnu,“ in-
formovala starostka obce Jaroslava Hlahůlková.                  (lef)

Vyhráli Horňácké kosení 
Skvělým úspěchem skončila reprezentace Kněždubu při Hor-
ňáckém kosení na loukách nad Malou Vrbkou. František Bene-
dík a František Uřičář po loňském roce i letos potvrdili, že patří 
v kosení k absolutní špičce. Na Vojšických lukách se s kosami 
oháněli nejlépe. Vyhráli a právem jim pro letošní rok patří putovní 
pohár soutěže.   (lef)

Kaple i zvonice od letošního roku září novotou.  
   Foto archiv OÚ Žeraviny

Kaleidoskop událostí

Tvarožná Lhota se může od 
července chlubit novým Komu-
nitním a pastoračním centrem 
Jana Pavla II., které by obci 
mohlo závidět nejedno velké 
město. Mezi několika stovkami 
návštěvníků se slavnostního 
požehnání zúčastnila také celá 
řada čestných hostů. 
S přístavbou kostela začali ve 
Tvarožné Lhotě vloni v listopa-
du. Stavba si vyžádala náklady 
4 200 000 Kč. Více než milion 
věnoval Jihomoravský kraj, půl 
milionem přispěla obec a pení-
ze darovali také sponzoři. Zby-
tek se hradil ze sbírek. Stále ale 

zůstává dluh 1,5 milionu korun. 
„Nové prostory budou využí-
vat maminky s dětmi, pěvecký 
sbor, schola, senioři a počítá-
me zde také s pořádáním se-
minářů a besed,“ uvedl mož-
nosti využití starosta obce Jiří 
Uřičář. „Tato stavba  poslouží 
záměru, aby se tady setkávali 
lidé, byli si blízko a mohli dál 
rozvíjet i šířit křesťanství,“ řekl 
P. Jiří Kupka, který už ale ve 
farnosti nepůsobí. Po dokon-
čení přístavby byl přeložen do 
Olomouce, kde je nyní vicerek-
torem kněžského semináře. 
„Svému nástupci jsem předal 

stavbu a především lidská srd-
ce, která se zde budou setká-
vat. S těmi je nutné pracovat. 
Dům už stojí a snad ho nikdo 
nezbourá. Věřím, že centrum 
budou využívat rodiny s ma-
lými dětmi i starší generace. 

Od počátku jsem si říkal, že 
nejde o samotnou kamennou 
stavbu, ale především o lidská 
srdce v ní,“ připomněl svůj pů-
vodní záměr bývalý správce 
farnosti P. Kupka. 

Text a foto Lenka Fojtíková 

Tvarožná Lhota má nové komunitní 
a pastorační centrum Jan Pavla II.

Děti nezaplní ani jednu třídu 
Jednou až dvakrát ročně vítají v Hroznové Lhotě nové občánky 
do života. V obci se jich ročně narodí dvanáct až patnáct, což je 
podle starosty Petra Hanáka málo. 
„Nenaplní se nám tak v základní škole ani jedna třída. Pokud 
by sem nedojížděly za vzděláním děti z okolních obcí, bylo by 
to hodně složité,“ míní starosta. Každý nový občánek dostane 
v Hroznové Lhotě vkladní knížku se základním vkladem tisíc ko-
run. Při vítání nechybí ani kytka pro maminku a nějaká hračka. 
Slavnostní okamžiky umocní krátký kulturní program.  (lef) 

Stalo se již tradicí, že Obecní úřad v Hroznové Lhotě připravuje 
pro své nové občánky a jejich rodiče vítání do života. 
  Foto archiv obecního úřadu
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Nový most přes Veličku je bezpečnější

Se stavbou čistírny odpadních vod 
by se mohlo začít ještě letos
Hodnotící komise vybrala zhotovitele čistírny odpadních vod pro 
Hroznovou Lhotu, Kněždub, Kozojídky, Tasov a Žeraviny. Čistič-
ka bude postavena u mostu Veličky v blízkosti panelové cesty 
vedoucí z Žeravin do Kněždubu.  Stavba si bez daně z přidané 
hodnoty vyžádá celkové náklady ve výši dvě stě třiceti milionů 
korun. Téměř z devadesát procent by přitom měly být hraze-
ny z operačního programu Státního fondu životního prostředí. 
„Čeká nás ještě podpis smlouvy se státním fondem Byl bych rád, 
kdyby se ještě letos začalo stavět. Uvidíme, jak rychle vše bude 
postupovat dál, protože jednání a administrativa s tím spojená, je 
velmi náročná,“ uvedl starosta Hroznové Lhoty Petr Hanák.  (lef) 

Několik secvičených dělníků usadilo na novém mostě během pár 
hodin deset čtyřiadvacetimetrových železobetonových nosníků.
  Foto Lenka Fojtíková

V Tasově opravili kapli i zvon
Kaple svatého Václava v Tasově prošla kompletní opravou. Vloni 
byla praskající stavba stáhnuta ocelovými lany a letos se opravy 
dočkal zvon i interiér. 
„Zvon už měl špatný zvuk a museli jsme zvonit elektronicky,“ 
uvedl starosta obce František Kraus. Do opravy zvonu se pus-
tila fi rma Bouchal z Brodku u Přerova. Pracovníci fi rmy opravili 
zvonění a zvon pocházející z roku 1750 také vyčistili a naimpreg-
novali. „Zvon dostal také nové srdce, které musí být měkčí, aby 
se otloukalo srdce a ne zvon. Je tam také nový pohon řízený 
digitálním budíčkem,“ informoval o opravách starosta Kraus. 
Zvon v Tasově zvoní každé ráno a večer 
v sedm hodin. Zvoní se také v poledne. 
Umíráček se zase obcí rozléhá, když 
někdo zemře.  Celková oprava kaple vy-
šla obec na sto šedesát tisíc korun.  
                                                                
(lef)

Kaple svatého Václava prošla komplexní opravou včetně zvonu 
z roku 1750.   Foto archiv OÚ Tasov

Děti se loučily s prázdninami
Spoustu zábavy čekalo na děti v Tasově při loučení s prázd-
ninami. Obecní úřad pro ně ve spolupráci s hasiči, myslivci a  
policisty připravil spoustu zábavy. „Akce se pravidelně účastní 
okolo šedesáti až sedmdesáti dětí,“ informoval starosta Tasova 
František Kraus.

Myslivci, hasiči a policisté připravili pro děti v Tasově zajímavý 
program.   Foto archiv OÚ Tasov

Od března do září trvala objížďka mezi Kněždubem a Hroznovou 
Lhotou. Dnes už si motoristé vychutnávají nový asfaltový povrch 
mezi Kněždubem a Hroznovou Lhotou. Stěžejní opravou ale od 
března procházel především most, pocházející z roku 1907. 
„Nelze říct, že by byl v havarijním stavu. Spíš už dávno nevyhovo-
val z bezpečnostních důvodů. Stejně jako na nedalekém mostě 
přes Kuželovský potok, který se opravoval vloni, zde byl jen jed-
nosměrný provoz. Docházelo tady často k dopravním nehodám, 
pokud řidiči jedoucí od Kněždubu nedali přednost protijedoucím 
vozidlům,“ informoval o stavu vedoucí hodonínské oblasti Sprá-
vy a údržby silnic Jihomoravského kraje Martin Bedrava. 
„Zpočátku nám udělalo dost velké nepříjemnosti březnové po-
časí, kdy tály sněhy a do toho pršelo. Při zakládání první opěry 
na kněždubské straně jsme museli jít do hloubky dva metry třicet 
centimetrů pod hladinu Veličky. Příval vody nám pak zaplavil sta-
vební jámu včetně bednění. Museli jsme poté čekat, až opadne 
hladina, vše vyčistit a práci začít prakticky od začátku. Mimořád-
nými směnami jsme ale časový skluz dohnali,“ informoval výrob-
ní ředitel zhotovitelské fi rmy VHS Veselí nad Moravou František 
Novák. „Budu rád, když v příštím roce zahájíme opravu průta-
hu Tasovem, kde je to už skutečně hodně nutné,“ nastínil další 
plány vedoucí hodonínské oblasti Správy a údržby silnic Martin 
Bedrava.   (lef) 
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Strážnicko kraj vína, folkloru a orchidejí ....... 
je i váš kraj !
Až se nás zima zeptá, co jsme 
dělali v létě…? Toto pořekadlo, 
se mi často vkrádá na mysl, 
když procházím a hodnotím 
činnost našeho občanského 
sdružení MAS Strážnicko  za 
uplynulé období. Někdy mne 
tato otázka i děsí, protože vi-
dím, co všechno ještě není tak, 
jak bychom si přáli. Musím říci, 
že činnost MAS se postupně 
stabilizovala a realizace stra-
tegického plánu (SPL) pomalu 
ale přece pokračuje. 
 
Znovu bych rád připomenul, 
co je cílem MAS Strážnicko 
a jak to všechno funguje. Hlav-
ním cílem MAS je realizace 
SPL a to formou zprostředko-
vání podpory projektů jednotli-
vých žadatelů, kterými mohou 
být spolky, drobní podnika-
telé nebo obce. Projekty pak 
musí naplňovat cíle stanovené 
v SPL, který je rozdělen na jed-
notlivá opatření – oblasti pod-
pory. Hlavními cíly SPL jsou: 
celkové zlepšení kvality života 
ve venkovských oblastech, 
obnova a rozvoj kulturní, spo-
lečenské a sportovní činnosti 
související s tématem (festi-
valy, slavnosti, pouti), péče 
o přirozený ráz venkova a ven-
kovského osídlení, posílení 

místního ekonomické-
ho prostředí a zhodno-
cení místní produkce, 
péče a ochrana krajiny 
a životního prostře-
dí, rozvoj v oblastech 
cestovního ruchu, za-
chování a obnova kul-
turního dědictví, rozvoj 
zemědělství a podni-
kání na venkově atd.   
 
K realizaci SPL pak 
MAS vypisuje jed-
notlivé výzvy k před-
kládání projektů do 
jednotlivých opatření.  
Jednotliví žadatelé odevzda-
jí v kanceláři své projekty se 
žádostí o podporu v rozsahu 
předepsaném pravidly Pro-
gramu rozvoje venkova (PRV). 
Projekty jsou následně zkon-
trolovány po administrativní 
stránce, a pokud obsahují vše, 
co obsahovat mají, jsou pře-
dány výběrové komisi MAS, 
která dle předem stanovených 
kriterií oboduje, jednotlivé žá-
dosti a stanoví pořadí žadate-
lů. Veškeré materiály se pak 
předávají ke kontrole Státnímu 
zemědělskému intervenčnímu 
fondu (SZIF), který vše ještě 
znovu překontroluje a vyhod-
notí. Výsledkem je smlouva 

Jednání výběrové komise  MAS STRÁŽNICKO

Jednání rady MAS STRÁŽNICKO

mezi žadatelem a SZIF o po-
skytnutí dotace z PRV. Po té by 
měl žadatel projekt zrealizovat 
a zaplatit z vlastních prostřed-
ků. Po ukončení projektu, by 
měl požádat SZIF  o proplace-
ní uznatelných nákladů a SZIF 
by mu měl poskytnout pro-
středky až do výše schválené 
dotace. 
 
Když si to takto přečtu, vypadá 
to velice jednoduše. Kdyby to 
aspoň z poloviny byla pravda. 
MAS, stejně jako jednotlivý ža-
datelé, neustále naráží na by-
rokratické problémy spojené 
s administrací jednotlivých pro-
jektů. Jako zásadní problém 
se jeví nekonečné schvalová-
ní projektů na Statním země-
dělském intervenčním fondu 
(SZIF). A tak mnohé projekty 
nabírají zpoždění, některé jsou 
SZIF úplně vyřazeny, neboť vý-
klad pravidel je v moci SZIFu. 
A tak místo aby realizace SPL 
byla pro všechny, kterým na 
rozvoji venkova záleží, bezpro-
blémovou a smysluplnou zále-
žitostí, stává se bojem o samu 
podstatu rozvoje venkova. Ne-
zbývá než projevit obdiv všem, 
kteří se přes všechny potíže 

a komplikace snaží realizovat 
projekty v rámci SPL.  
 
Přesto vše chci vyzvat spolky, 
obce i drobné podnikatele, 
aby se nevzdávali předem. 
Přes všechna úskalí se daří as-
poň některé záměry prosadit 
a podpořit. Pokud máte svůj 
záměr nebo projekt, navštivte 
kancelář MAS nebo kontak-
tujte pracovníky MAS a pro-
jednejte možnost ucházet se 
o podporu v rámci PRV. Mož-
ná právě ten Váš záměr nejlíp 
odpovídá cílům a podmínkám 
pro poskytnutí podpory. Další 
informace o možnostech zís-
kat podporu se můžete dově-
dět na školeních pro žadatele, 
které MAS průběžně pořádá 
v jednotlivých obcích Stráž-
nicka. Sledujte stránky: www.
straznicko-mas.cz , kde se do-
čtete aktuální informace o dění 
a činnosti.
 
Všem přeji, aby se nám dařilo na-
plňovat heslo, které si MAS zvoli-
la, totiž že : Strážnicko kraj vína, 
folkloru a orchidejí ....... je i Váš 
kraj !

Ing. Petr Hanák
 předseda 
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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Místní akční skupina Strážnicko prosazuje metodu Leader
MAS Strážnicko je občanské 
sdružení (o.s.), které vzniklo 
v roce 2005 a sdružuje obce, 
spolky a aktivní podnikatele. 
S rozvojovými projekty máme 
zkušenost z aktivit sdružení 
obcí „Mikroregion Strážnicko“, 
kdy v letech 2004 a 2005 jsme 
získali pro obnovu venkova 
v mikroregionu Strážnicko 21 
mil. Kč na 25 různých projektů 
(např. hroznolhotské trhy a ku-
chyň na Lidovém domě, obno-
va rodného domu bratří Úprků 
v Kněždubě, Oskorušobraní na 
Salaši Travičná, otevření vích 
a vinné sklepy v Petrově a Ko-
zojídkách, cykloakce a cyklos-
tezky na Žerotín a do Tv. Lhoty, 
informační centrum ve Strážni-
ci a Radějově, opravy a provoz 
ubytovacích a stravovacích za-
řízení v Tasově a Radějově).

Co je cílem programu Leader
Ve spoluprací na přípravě a re-
alizaci projektů obcí, spolků 
a podnikatelů zvýšit zaměstna-
nost, zlepšit služby a společen-
ský život v našem krásném kraji. 
Podporovat užitečné a dlou-
hodobě udržitelné projekty. 
A být v rozhodování objektivní 
a transparentní ! Tato metoda 
je uplatňována od 1990 v řadě 
zemí EU a přinesla na venkov 
řadu nových pracovních příle-
žitostí i rozvinula společenský 
život. Zdroje získáváme z Fon-
dů EU v rámci Programu roz-
voje venkova IV.1.1 založený 
na metodě Leader vedeného 
Ministerstvem zemědělství ČR, 
z nějž budeme čerpat fi nanční 
prostředky v letech 2008-2013 
s odhadovanou částkou inves-
tic 5-10 mil Kč ročně. 

Koho a jak podporujeme :
obce, podnikatele, občanská 
sdružení i aktivní jednotlivce 
z obcí Strážnicka (Sudoměři-
ce, Petrov, Radějov, Strážni-
ce, Tvarožná Lhota, Kněždub, 
Hroznová Lhota, Tasov, Kozo-
jídky, Žeraviny, Vnorovy), kteří 
mohou realizovat své projekty 
pro rozvoj území Strážnicka 
s dotací 50 % nákladů (inves-
tice podnikatelů) až 90 % ná-
kladů (projekty nezakládající 
veřejnou podporu sdružení 
a obcí). Každý podaný projekt 
je bodován Výběrovou komisí 
MAS podle schválených bo-
dovacích kritérií; podle výsled-
ného pořadí budou projekty 
navrhnuty na podporu Radou 
MAS a schváleny k realizaci 
Státním zemědělským inter-
venčním fondem (SZIF) Minis-
terstva zemědělství ČR.
Vybraní žadatelé podepíšou 
Dohodu se SZIF o dotaci na 
projekt (50-90%) , kterou však 
získají do 4 měsíců po vlastním 
profi nancovaní celé akce (tj. 
100%). Proto je také důležité 
zajistit schopnost vlastního
předfi nancování projektu 
(úspory, půjčka, úvěr…).

Hodnotící kriteria jsou :
• Vytvoření nového trvalého 

pracovního místa;
• Uplatňování inovačních pří-

stupů;
• Víceodvětvové navrhování 

a provádění projektu založe-
né na součinnosti mezi sub-
jekty a projekty z různých 
odvětví místního hospodář-
ství;

• Zaměření dopadů projektu 
na mladé lidi do 30 let;

• Zaměření dopadů projektu 
na ženy - zaměstnaní;

•  Projekty, které vytvoří novou 
společenskou akci;

•  Úprava, obnova a tvorba ve-
řejných prostranství

•  Stavba budov 
•  Využití a obnova existující 

stavby;
•  Kvalita reference o činnosti 

žadatele 
•  Kvalita zpracování projektu 

vč. dopadů a udržitelnosti;
•  Projekt s celkovým plněním 

do 0,5 mil;
• Projekt, který žádá o 5% 

méně dotace 

MAS Strážnicko zajišťuje také 
vzdělávání a osvětu
Od poloviny roku 2008 zapo-
čala s velkým zpožděním první 
realizace  našeho Strategické-
ho plánu na roky 2007-2013, 
viz www.straznicko-mas.cz/
dokumenty . V rámci opatření 
IV.I.1.proběhly aktivity na koor-
dinaci a proškolení pracovního 
týmu a orgánů MAS, semináře 
a setkání s veřejností obcích 
Strážnicka.  Dále byly zajištěny 
prostředky na propagaci MAS 
Strážnicko. Vznikly www.strán-
ky, „Skripta pro žadatele o re-
alizaci SPL“,informační leták 
s mapou „ Průvodce Strážnic-
ka“, velké informačních mapy 
do každé obce Strážnicka, 
vydání Zpravodaje „Strážnic-
ko – je i Váš kraj“, drobné pro-
pagační předměty – tužky, blo-
ky, vizitky. Také byl nakoupen 
nábytek a zařízení do nové 
kanceláře MAS v Infocentrum 
ve Strážnici, kde bude fungo-
vat naše kancelář od listopadu 
2009.  

Vzdělávání a semináře pro 
žadatele
Obce, spolky i podnikatelé  mo-
hou také požádat o spolupráci 
v rámci propagace cílů Leader 
a získat až 5000 Kč za pomoc 
při zorganizování jednorázové-
ho semináře či školení.
Pořadatel akce (obec, občan-
ské sdružení, podnikatel) zajistí 
seminář či školení pro realizaci 
Strategického plánu  „STRÁŽ-
NICKO - je i váš kraj“ v rozsahu 
min. 1 hodiny v rámci své kul-
turně společenské akce.  MAS 
Strážnicko seminář či školení 
odborně vede; Pořadatel na 
svých www stránkách, na pla-
kátech a v další formě písem-
né propagace akce vždy čitel-
ně a zřetelně uvede loga  EU, 
PRV, Leader a MAS  ve formě 
a pořadí ,jak je uvedeno níže. 
Místní Akční Skupina propla-
tí na základě faktury náklady 
na zajištění pronájmu prostor 
(prostor pro  max. 25 osob 500 
Kč/hod, větší sál nad 25 osob 
a technika 1500 Kč/hod.), po 
předchozí domluvě i občer-
stvení max 100 Kč/účastníka/
den, pronájem audiovizuální 
techniky (do 500 Kč/akci), pří-
padně služby k organizaci se-
mináře, překladatele a lektora 
dle pravidel PRV MZE ČR. 
Takto byli již realizovány semi-
náře pro několik obcí a spolků 
v rámci jejich společenských 
akcí, kde dojde řada návštěv-
níků. Další článek ukazuje pro-
jekty, kde již byla schválena 
podpora a realizují se.

Mgr. Vít Hrdoušek, manažer 
MAS Strážnicko
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Do I. Výzvy vyhlášené 
20.8.2008 bylo SZIF aloková-
no podle počtu obyvatel MAS 
4,6 mil Kč dotace. Do prvního 
kola bylo přijato a hodnoce-
no18 projektů v různé kvalitě 
zpracování záměru a povin-
ných příloh. Řada projektů 
nesplnila kriteria přijatelnosti 
pro danou fi che či neměla do-
statečné podklady pro příjem 
žádostí (stavební povolení 
apod.). SZIF ČR bylo schvále-
no 26.2.2009 až po pěti měsí-
cích kontroly pouze  7 projek-
tů v rozsahu dotace 2,7 mil. 
Kč.  Ostatní peníze byly přesu-
nuty do dalších kol. V prvním 
kole výzvy byly již realizová-
ny tyto projekty:
1. Velké podium ve Stráž-
nici,  celkové náklady 436 
000 uznatelná dotace 90%, 
žadatel MěU Strážnice – 
Projekt připravil zázemní pro 
návštěvníky města a nových 
kulturních akcí pořádaných 
ve městě:„Strážnické kultur-
ní léto“ trvající od počátku 
června do konce září kde je 
nově pořádán  folklorní pořad 
„Dostaveníčko strážnických 
souborů“, obročně i aktivita 
mikroregionu Strážnicko „Kdo 
jsme a kam jdeme“. 

2. Muzeum významných 
osobností ve Vnorovech,  
celkové náklady 697 000 
uznatelná dotace 90%,  ža-
datel OU Vnorovy – V rámci 
rekonstrukce bývalého památ-
níku rodného domu Marušky 
kudeříkové bude v domě vy-
budována muzejní expozici 
k významným osobnostem se 
vztahem ke Vnorovám, ke kte-
rým patří Marie Kudeříková, 

Jan Skácel, Leoš Janáček. 
Zbylé části budovy bude vyu-
žívat ke spolkové činnosti folk-
lorní soubor Spinek (dospělá 
složka) a Spineček (děti od 
věku 3 let), popř. jiné spolky 
a pro zázemí kulturních aktivit 
v obci.  

3. Občanské vybavení a re-
konstrukce kulturního areálu 
„Kříb“ v obci Kozojídky , cel-
kové náklady 275 000 uzna-
telná dotace 90%,  žadatel 
OU Kozojídky – Pořízením 
nového občanského vybavení 
a rekonstrukcí kulturního areá-
lu „Kříb“ se zvýší úroveň pořá-
daných kulturních akcí v obci 
Kozojídky: 1.8. výročí vysvě-
cení kaple sv. Martina, 11.11. 
Martinské hody s programem, 
turnaje v minikopané a další 
hudební produkce. Areál bude 
využíván každoročně 30. 4. 
k pořádání kulturní akce pro 
děti „Pálení čarodějnic“, kdy 
součástí této akce bude nový 
kulturní pořad pro děti. 

4. oprava budovy TJ. Sokol 
Tvarožná Lhota, celkové ná-
klady 165 000 uznatelná do-
tace 90%,  žadatel TJ Sokol 
– Realizací vzniklo kvalitní záze-
mí po pořádání akci pro členy 
oddílu, občany, hlavně mládež 
i pro  návštěvníky obce.  Oživí 
se  aktivity pro spolek i obec 
založením nového fotbalového 
družstva žáků, pořádáním me-
zinárodního turnaje mezi druž-
stvy Irska, Slovenska a výbě-
rem  okresu a domácího celku, 
obnovou tradičního pouličního 
turnaje v obci, dětských spor-
tovních soutěží, obnovením 
rodinného nohejbalového 
turnaje a ženského utkání 

dolní-horní konec, naváže-
me na tradiční sportovní dění 
v obci. Oživit staré hry jako je 
mite, semel, školky apod. 

5. Rozvoj kulturních akcí ve 
Tvarožné Lhotě, celkové ná-
klady 320 000 uznatelná do-
tace 90%,  žadatel Mužský 
sbor Tv. Lhota. Realizací pro-
jektu vzniklo kvalitní zázemí 
pro pořádání kulturních akcí 
(Sraz Lhot a lehot, Slavnost 
oskeruší, plesy, Oskerušobra-
ní, dětský den,farní den aj.)  – 
mobiliář bude nejen pro naše 
sdružení,  ale i pro ostatní 
spolky v obci a okolí. Vznikne 
nová tradici zakládající akce 
Pouťové trhy na Sv. Annu 
vždy v neděli okolo 26.7.(svá-
tek  Sv. Anny), kterou bude or-
ganizovat naše sdružení. 

6. Interaktivní dětské výle-
tiště Salaš Travičná, celkové 
náklady 460 000 uznatelná 
dotace 90%, INEX o.s. Tv. 
Lhota. Vzniklo 8 mohutných 
soch zvířat jako originální dět-
ské výletiště, průlezky pro děti 
se zázemím (stan, lavičky). Na 
projektu spolupracovalo více 
subjektů : návrhy soch vznikly 
z podnětů dětí, realizaci pro-

vedli mladí řezbáři a výrobci 
z regionu, provoz zajistí dále 
občanské sdružení. Areál je 
přístupný v sezoně a je záze-
mím pro Etnosalaš: hry, sou-
těže, řemeslné dílny pro děti 
konané každoročně  v srpnu. 
7. Broková střelnice Tasov - 
rekonstrukce střeliště trap, 
celkové náklady 478 000 uzna-
telná dotace 90%  žadatel OU 
Tasov.
Realizací projektu se obnovi-
la broková střelnice a vytvořili 
se zázemí pro pořádání spo-
lečenských akcí ve výletním 
areálu Topolový hájek. V rám-
ci projektu je zorganizována 
doprovodná akce veřejné 
střelecké závody na asfaltové 
terče spojené se střelbou ze 
vzduchovek pro děti a ženy.

V dalším čísle zpravodaje vám 
přineseme zprávy z dalších 
podpořených projektů z II  a III 
kola výzvy. Další, již IV. Výzva 
bude vyhlášena i pro Vás 
v prosinci 2009. Sledujte
www.straznicko-mas.cz !

Mgr. Vít Hrdoušek, 
manažer MAS Strážnicko 

PROJEKTY REALIZACE STRATEGIE MAS – I. VÝZVA

Nové podium ve Strážnici

Chcete  s námi začít ….
Kontaktujte nás a představte svůj projekt či jen zajímavý nápad. Poradíme vám, co dál. Schopný projekt zařadíme do zásobníku 
projektů pro realizace. Svůj projekt, který bude obsahovat název, význam, krátký popis a návrh rozpočtu můžete posílat na sídlo 
kanceláře MAS Strážnicko na OÚ Tvarožná Lhota č.p. 190, 696 62 nejlépe elektronickou formou na e-mail:  hrdousek.v@straznicko.
cz  Více informací získáte na www.straznicko-mas.cz.   MAS Strážnicko 
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PROJEKTY SPOLUPRÁCE – 4CYKLOREGIO, VENKOVSKÉ TRADICE V KRAJINĚ
Vytvoření sítě cyklotras mezi 
Skalicí a Strážnici, projekt  
„4cykloregio“ 

MAS Strážnicko zajišťovala od 
poloviny roku 2008 do srpna 
2009 manažerskou činnost 
pro DSO Mikroregion Stráž-
nicko. V rámci této aktivity při-
pravila a koordinuje pro DSO 
i  přeshraniční projekt „4cyk-
loregio“. Tento přeshraniční 
projekt byl podán MAS Stráž-
nicko a DSO Strážnicko v létě 
2008 v rámci  evropského ope-
račního programu OP Česko 
– Slovensko s dotací až 90% 
nákladů. Na projektu dále spo-
lupracují MAS Partnerství pro 
Záhorie, Subregion Podbranč, 
města Hodonín, Skalica a Ho-
líč.  Projekt  řeší vybudování 
a značení jednotné sítě cyk-
lotras na území Strážnicka, 
a to ve vedení dálkových cyk-
lotras č. 47 Moravská stezka 

vedoucí kolem Baťova kanálu, 
č. 46 Beskydsko-Karpatská 
magistrála vycházející od Su-
doměřic a vedoucí v ose poho-
ří Bílých Karpat  a také místní 
zokruhované trasy „Via Explo-
rum“ v rámci pěti naučných 
cyklotras s přímými napojení-
mi na slovenskou stranu.
V rámci projektu vzniklo zaří-
zení turistické infrastruktu-
ry: značky a směrovky tras, 
dřevěné sedačky, opěrky na 
kola a cedule s mapou. Vlastní 
umístění  je projektováno tak 
aby bylo sdruženo se stáva-
jícím systémem  vinařských 
a naučných stezek.  Ve frek-
ventovaných místech  v u ná-
drže Mlýnky , mezi obcí Tva-
rožná Lhota a Radějov a mezi 
obcemi Hroznová Lhota a Ta-
sov  se také opravily  povrchy 
cyklotras. Náklady projektu 
přesáhnou částku 3,6 mil kč. 
Většina prací je již hotova. Na 

Foto výstava ovoce a tradičních jídel v Kozojídkách

Nové stánky na Slavnosti oskoruší ve Tvarožná Lhotě

svých výletech podzimní kraji-
nou již můžete využít nově vy-
budovaná odpočívadla i projet 
se po nových stezkách.
 Nesmíte ovšem zapomenou 
vzít si s sebou aktuální mapu „ 
Průvodce Strážnicka“ kterou 
zdarma dostanete v TIC Stráž-
nice nebo na vaší obci či na 
návštěvních místech. Můžete 
stezky projet s námi v rámci 
akce Otvírání stezek Stráž-
nicka koncem dubna 2010 !

Venkovské tradice v krajině, 
projekt spolupráce 4 MAS
Naše MAS po přípravných 
jednáních o spolupráci s MAS 
Podchlumí, MAS Nad Orlicí 
z Východních Čech a MAS 
České Středohoří ze Západ-
ních Čech připravila a podala 
v říjnu 2008 projekt „Venkov-
ské tradice v krajině“ v rozsa-
hu 1,5 mil Kč v rámci Projektů  
Spolupráce IV.2.1 PRV MZE ČR.  
Součástí podaného projektu 
jsou semináře a vzdělávání 
o tradičních produktech a plo-
dinách včetně výměny receptů 
a kulinářské tradice, zázna-
my a mapování starých odrůd 
ovoce, slovesného i hmotného 
dědictví v kulinářství, místních 
venkovských zvyklostí, jejichž 
výstupy budou počátkem roku 
2010 a to : 
* Vydání propagačních ma-

teriálů, rozvoj informačních 
www stránek a vytvoření 

společné Kuchařky z ven-
kova Čech a Moravy 
s recepty ale i popisem ty-
pických surovin (ovoce, ze-
lenina, …) místní produkce.  

* Vytvoření návštěvnických 
expozic (souboru panelů, 
vitrín,polic a propagačních 
materiálů) místních plodin 
a kulinárních tradic v blíz-
kosti cyklostezek Strážnic-
ka (viz předchozí projekt). 

* Úpravy prostranství v ob-
cích i v krajině  - např. vý-
sadba tradičních odrůd  
ovoce s infopanely. 

* Vybavení pro jarmarky 
a kulturní aktivity oživující 
řemesla a tradiční produkty 
našich regionů

* Obnova budov a zařízení 
pro zpracování ovoce za 
účelem předvádění a nezis-
kovému využití v rámci akti-
vit místních spolků.

V rámci projektu budou na 
Strážnicku otevřena další 
návštěvnická místa: Farma 
Dúbravka ve Tvarožné Lhotě, 
Moštárna s pálenicí ve Strážni-
ci a zpřístupněny Bajarův sad 
v Hroznové Lhotě či sad sta-
rých odrůd v Sudoměřicích. 
Do tohoto projektu se stále 
můžete zapojit i vy, třeba re-
ceptem či zajímavým exponá-
tem či odrůdou ovoce. 

Mgr. Vít Hrdoušek, manažer 
MAS Strážnicko 
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Krojovaní z Hroznové Lhoty 
i brněnských Bohunic byli k vi-
dění při dožínkách v Kozojíd-
kách. V dlouhém pestrobarev-
ném krojovaném průvodu měli 
samozřejmě převahu domácí. 
Oslavám a kulturnímu progra-
mu předcházela mše svatá. Ta 
se v obci slaví vždy u příležitos-
ti kaple, která byla dokončena 
v jednasedmdesátém roce. 
„Na jejím postavení měl vel-
kou zásluhu tehdejší předseda 
místního národního výboru Ja-
roslav Grombíř, který dnes už 
nežije. Vše bylo hodně drama-
tické. Komunisté vydali příkaz, 
že kaple musí být v sobotu 
zkolaudovaná. Ráno byly ko-
lem stavby kopce štěrku a ve-
čer už na stejném místě kvetly 
macešky. Tuším, že se kaple 

světila posledního července. 
Slavnosti se tehdy zúčastnilo 
hodně lidí. Z Hroznové Lhoty 
šlo procesí v krojích i s hud-
bou. V době normalizace to 
byl tak trochu zázrak,“ zavzpo-
mínal Josef Pavlica.
„S oslavou vysvěcení vždy 
spojujeme nějakou zábavu. 
Vloni jsme slavili výročí Maliny, 
rok předtím otvírali areál skle-
pů a letos slavíme dožínky,“ 
připomněl starosta obce Oto-
kar Březina. Kromě kulturního 
programu se s velkým zájmem 
setkala výstava zaměřená na 
historii dožínek v obci. 
Mezi nejrůznějšími exponá-
ty byly i historické fotografi e. 
„Nejstarší snímky připomínají 
dožínky v obci už v roce 1925. 
Kromě nich je tu k vidění také 

čepák na vodu, krbíky, jimiž se 
brousila kosa, babka na kle-
pání kosy, trakač z roku 1938, 
travnica a dřevěná lopata na 
přehazování obilí na sýpce. 
Proč se nemohla používat  ko-
vová? Protože by obilí rozbi-
la. Těmito velkými železnými 

hráběmi se zase shrabovaly 
zbytky obilí, když se postavily 
mandely. Dnes už se na to ne-
hledí, ale v minulých dobách 
se hodně šetřilo, takže hos-
podyňky mohly nahrabanými 
zbytky krmit třeba ještě několik 
měsíců drůbež,“ prozradil au-
tor výstavy a současný kroni-
kář obce Antonín Jurček. 

„Kdo by šel do vinohradu a na 
hrozen i jinší ovoce sáhnul, ten 
o ruku přijde, a jestli by tam 
vkročil, tak i o nohu přijíti má, 
a kdyby celým životem do vi-
nohrada vstúpil a něco z něho 
vzal, a při tem přistižený byl, 
hrdlo tratí, ledaže by slavný 
súd jináč ustanoviti ráčil,“ za-
znělo mimo jiné při tradičním 
zarážání hory u Hotařské búdy 
ve Strážnici. Starobylá tradice 

přilákala stovky návštěvníků. 
Kromě kulturního programu 
jim vinaři z pořádajícího sva-
zu zahrádkářů nabídli dvaa-
osmdesát vzorků vín ze všech 
strážnických tratí. A těch je 
požehnaně a mají hodně ne-
obvyklé názvy: Teplé, Kňahni-
ce, Dolní Štamfáty, Horní hory, 
Varhany, Dolní hory, Svárové, 
Horní Štamfáty, Žebráky, Pod-
kovné, Staré hory a Hronové. 

„Pojmenování Štamfáty vznik-
lo z německého slova, protože 
v těch místech vinice ujíždě-
ly po skále, a tak se musely 
štamfovat, ubíjet.  Kňahnice je 
kněží hora, protože ji založila 
kněžna. No a ta se po staroslo-
vinsku řekla kňažnice. Název 
Teplé znamená sice teplou trať, 
ale je pravda, že tam pomrz-
ne nejvíc vinné révy. Žebráky  
připomínají, že jde o chudob-
nou, kamenitou, jílovou a tedy  
méně úrodnou půdu. Podkov-
né vzniklo zase kvůli tomu, že 
bylo v půdě hodně jílu, a tak 
tam koně za mokrého počasí 
často ztráceli podkovy. Trať 
Hronové leží na pomezí Sudo-
měřicka a Skalicka a je velmi 
pěkná,“ vysvětloval důvody 
pojmenování jednotlivých tratí 
pětasedmdesátiletý vinař Ota 
Kolesík.
Zarážání hory je tradice, která 
ve Strážnici vznikla už za první 
republiky. Potom byla nakrát-
ko v době protektorátu zaká-
zána. „Za komunistů se sice 

slavila, ale byla to vždy děsná 
legrace. Zarážání hory totiž 
vždy vycházelo na dobu, kdy 
nás podruhé „osvobozovali“ 
Rusi. O všechno se proto mu-
selo několikrát písemně žádat. 
Předem se předkládalo vše, 
co četl policajt, aby komunis-
té prozkoumali, jestli jeho fóry 
náhodou nějakým způsobem 
neurážejí stranu. Bylo to ne-
lehké. V dobách mého dětství 
nebyla zábava tak organizova-
ná jako dnes. Tehdy většinou 
zahrála muzika Slávka Volavé-
ho a starší mládenci pak byli 
veselí. K Hotařské búdě ještě 
nebyla zavedená elektrika 
a v kroji běžně chodila selská 
část obyvatel Strážnice. Chla-
pi měli obyčejně třaslavice 
a modré zástěry,“ připomíná 
pamětník Kolesík. 
Letos k dobré pohodě vyhrá-
vala dechová hudba Sváro-
vanka a v kulturním programu 
vystoupili členové folklorního 
souboru Danaj.

Lenka Fojtíková 

Strážničtí vinaři zarážejí horu už od první republiky

Dlouholetí aktéři strážnického zarážání hory si vychovávají své ná-
stupce.   Foto Lenka Fojtíková

V Kozojídkách slavili dožínky Pod Kříbem

Při dožínkách v Kozojídkách nechyběla ukázka tradičního sklízení 
obilí.   Foto Lenka Fojtíková
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Čtyřiašedesátého ročníku Me-
zinárodního folklorního festi-
valu (MFF) Strážnice 2009 se 
letos zúčastnilo na dvacet tisíc 
návštěvníků. Neodradilo je ne-
jisté počasí ani kapky deště, 
které občas padaly z nebe. 
Pořadatele z Národního ústa-
vu lidové kultury určitě potěši-
lo, že se nemusel žádný z os-
matřiceti pořadů rušit. 
Před návštěvníky tentokrát od 
čtvrtka do neděle vystoupily 
dva tisíce folkloristů z České 
republiky a dvě stě padesát 
ze zahraničí. Právě zahraniční 
účastníci mnohé lákali svou 
exotikou. „Každý rok se sna-
žíme měnit státy tak, aby se 
různé lidové kultury ukázaly 
v kontrastu. Letos se nám to, 
myslím, podařilo. Kromě Slo-

váků vystoupili Turci, Britové, 
Bulhaři, Jižní Korea a profesi-
onální folklorní soubor z Taš-
kentu v Uzbekistánu s vyni-
kajícími muzikanty, tanečníky 
a krásnými kostýmy. Kouzlo 
nechtěného je, že nám do to-
hoto nevlídného počasí přijela 
většina souborů z teplých kra-
jin, tak věřím, že návštěvníky 
svými výkony zahřáli,“ řekl au-
tor zahraničního pořadu Juraj 
Hamár. „Myslím, že všechny 
pořady byly skutečně výborné. 
Každý si našel to svoje. Byly 
nejen zábavné a populární, ale 

také naučné. Letos se navíc 
k festivalu po letech znovu při-
pojila Dětská Strážnice, takže 
to tu žilo mládím,“ zhodnoti-
la festival Vlasta Ondrušová. 
Podle nestora Strážnických 
slavností a bývalého redaktora 
Československého rozhlasu 
Jaromíra Nečase patřil letošní 
festival k jedněm z nejlepších, 
které kdy zažil. 
Domácí účastníky určitě vtá-
hl a zaujal pořad Strážnická 
svatba. „Tento pořad jsme měli 
v hlavě už delší dobu, původně 
ale šlo o trošku jinou předsta-
vu. Kdysi v šedesátých letech 
napsali scénář Slávek Volavý 
s panem Františkem Gajdou 
zvaným Gajdíkem. Projekt na-
konec v televizi nevyšel a zůstal 
z té doby scénář. Chtěli jsme 

ho využít pro malý komorní 
pořad ve skanzenu. Nakonec 
jsme ale dostali hlavní večerní 
pořad v sobotu, proto jsme vy-
cházeli z trochu jiných podkla-
dů. Především šlo o vzpomín-
ky maminky strýčka Gajdíka, 
strážnické kuchařky Alžběty 
Gajdové. Část nápadů jsme vy-
užili i ze starého scénáře,“ při-
pomněla některá fakta autorka 
pořadu Tatiana Pálenská. 
Na scéně se nakonec objevilo 
okolo dvou stovek aktérů. Jed-
nalo se převážně o současné 
i bývalé členy folklorních sou-

borů Danaj, Žerotín, Demižón, 
Žerotínek a Danájek. Nechy-
běli mezi nimi ani hosté ze 
sousedních Vnorov či Petrova. 
Svatba, která se v sobotním 
večeru odehrávala na pódiu 
před zraky návštěvníků, se 
takto slavívala od třicátých do 
padesátých let minulého sto-
letí. Ve Strážnici se v minulosti 
svatba slavila celý týden. Za-
čínala v pondělí svící, v úterý 
byly oddavky a pak pokračo-
valo veselí, kdy se scházeli 
mladí a různé skupinky sva-
tebčanů až do neděle. Závě-
rečná beseda patřila setkání 
starých kmocháčků. Svatby 
se běžně účastnilo sto až sto 
padesát lidí. Pozváno bylo 

veškeré příbuzenstvo. Mnozí 
sousedé a přátelé postávali na 
ulici, vítali svatbu před domem, 
i když přicházela z kostela. 
Zatančili si na ulici, zazpívali 
a dostali koláček a pohárek 
vína. V podstatě tak svatebním 
veselím žila celá vesnice a ve 
Strážnici zase ta část města, 
kde se odehrávala. 
Zhruba devadesátiminutový 
pořad veškeré zvyky včetně 
námluv a strojení nevěsty při-
pomněl. Autorský kolektiv Tati-
any Pálenské, Danuše Adam-
cové a Jiřího Tománka získal 
za působivé zpracování tradič-
ního zvykoslovného materiálu 
Cenu festivalu. 

Lenka Fojtíková

Strážnická svatba získala Cenu festivalu

Při strážnických slavnostech v průvodu nechyběli zástupci Petro-
va, kteří se také objevili v sobotním  pořadu Strážnická svatba.
  Foto Lenka Fojtíková

Autorkou pořadu byla Tatiana Pálenská (uprostřed), která byla 
v kroji vidět i v průvodu městem.  Foto Lenka Fojtíková

Mladé dívky čekají na průvod.   Foto Lenka Fojtíková
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Perfektní zábavu připravily 
pro své příznivce kněždubské 
Ženy v akci. Přestože by si 
člověk myslel, že už nemohou 
vymyslet nic nového, opět do-
kázaly překvapit a vydatně po-
lechtat bránice všech  návštěv-
níků. Pouťový pořad tentokrát 
nazvaly „Vysílá TV Šumárník“.
Jak už dával sám název tušit, 
v programu se objevily ne-
jen zprávy, ale také kulturní, 
sportovní, zábavné a reklamní 
ukázky. Skupina dříve naroze-
ných žen se například vydala 
na cesty nově fungujícím in-
tegrovaným dopravním systé-
mem. 
Na scéně se také objevil svě-
toznámý pražský soubor Šla-
peto,  který si do Kněždubu 
odskočil ze svého turné po 
vlastech českých a sloven-
ských. Se zatajeným dechem 
a následnými výbuchy smíchu 

sledovali diváci zpravodajství 
o plánování úžasné dovole-
né nejmenovaných manželů 
z Kněždubu, kteří si vybrali 
cestovní kancelář Kotrmelec. 
Zatoužili s ní vyrazit k moři. Po 
prezentaci delegáta cestovní 
kanceláře a vidině možných 
střevních problémů v Egyptě 
však dostali strach a z lákavé 
nabídky hodně rychle vycou-
vali. V programu nechyběla 
ani  reklama na „šest žen“, 
z čehož se nakonec vyklubala 
upoutávka na čaj žen-šen.
V Radách ptáka Kněždubjáka 
se zase návštěvníci dozvědě-
li, jak zpracovat přebytečné 
množství durancií, kterých byl 
letos nadbytek. Slovenská 
skupina Elán s písní Si kočka 
a svými šesti kočkami vhodně 
navázala na reklamu na Pro-
scanal (Prostenal). 
Ženy v akci prostě opět před-

vedly, že jim nápady a humor 
rozhodně nechybí. Všichni je-
jich fandové se tak mohou už 

dnes těšit, s čím přijdou zase 
za rok. 

(dam, lef)

V Kněždubu vysílala televize Šumárník

Účinkující při kulturním programu tradiční Jánské poutě vyvolávali 
mezi diváky výbuchy smíchu.   Foto archiv obecního úřadu

Divadelní ochotníci z Hrozno-
vé Lhoty jsou už dlouhé roky 
zárukou dobré zábavy. Nebylo 
tedy divu, že premiéra i další tři 
reprízy Hroznolhotských etýd 
byly letos na jaře vyprodány. 
Opakované výbuchy smíchu 
během představení a dlouho-
trvající potlesk na závěr byly 
jasným důkazem, že divadelní-

ci návštěvníky ani letos nezkla-
mali.  Nebylo vůbec důležité, 
že se jedna z etýd jmenovala 
IDS a druhá Chůvičky. Děj se 
totiž v obou příbězích odehrá-
val v Hroznové Lhotě a jak už 
bývá zvykem, občas se točil 
i kolem konkrétních osob. 
Mnohé ze scén napsal sám 
život, a tak se často stávalo, 

že diváky na konci představení 
bolely bránice.  „Pracuji v ob-
chodě u zastávky, proto jsem 
mohla sledovat bezprostřední 
reakce lidí na zavedení inte-
grovaného dopravního sys-
tému. Tento příběh vznikl na 
základě zkušeností, které jsem 
s IDS v obchodě vyslechla,“ 
prozradila spoluautorka pří-
běhu Eva Kubišová. „Vždycky 
jsem přišla do obchodu, kde 
na mě už zdálky teta Kubišo-
vá od pultu se salámy křičela: 
„Mám to! Mám to! Ty řekneš to 
a já to!“ Já jsem pak nápady 
sepsala a poté jsme daly spo-
lečnými silami vše dohroma-
dy,“ prozradila další autorka 
Andrea Vajdíková. 
Hned poté ale obě ženy jed-
ním dechem dodaly, že se 
vše dotváří na jevišti, takže se 
jednotlivá představení mohou 
lišit podle aktuální improvizace 
všech aktérů. „Proč tomu vě-
nujeme tolik času? Nás diva-

dlo prostě baví. Setkáváme se 
od prosince až do konce dub-
na. Občas si lezeme na nervy 
a obyčejně si řekneme, že už 
letos hrajeme fakt naposledy. 
Koncem srpna se už ale zase 
domlouváme, co zase nacvičí-
me,“ řekla Vajdíková. 
„Jsou výborní! Přestože jsem 
z Tasova, nechyběla jsem na 
žádném jejich představení. 
Dřív jsem jezdila na kole. Teď 
už ale nemůžu na nohy, tak 
si musím nejdřív sehnat lístek 
a pak také zajistit odvoz,“ svě-
řila se osmasedmdesátiletá 
Anna Jochová, která se po ce-
lou dobu skvěle bavila. 
V květnu ochotníci přišli pobavit 
také své příznivce do Kulturní-
ho domu ve Strážnici. Výtěžek 
tamního představení putoval 
ve prospěch strážnické chari-
ty. Získané peníze posloužily 
k zakoupení tolik potřebného 
osobního automobilu. 

Lenka Fojtíková

Hroznolhotské etýdy své příznivce nezklamaly

Jednu ze scének věnovali hroznolhotští ochotníci problematice 
nového integrovaného systému dopravy.  Foto Lenka Fojtíková
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Kozojídky se mohou pochlubit 
novou dominantou. Až z Anto-
nínku je na horizontu vidět sví-
tící oko vodní plochy. 
„Rybník byl zkolaudová-
ný v květnu letošního roku. 
V červnu jsme od Pozemkové-
ho úřadu Hodonín převzali dílo 
do našeho vlastnictví. Rádi by-
chom vytvořili společnost s ně-
jakým podnikatelem, zabývají-
cím se chovem ryb. Rozhodně 
chceme postavit smlouvu tak, 
aby měla obec vliv na to, co se 
bude dít,“ upozornil starosta 
Kozojídek Otokar Březina. 
„Stavba vyšla zhruba na čtrnáct 
milionů korun a byla hrazena 
z protipovodňového fondu mi-
nisterstva zemědělství,“ připo-
mněla ředitelka Pozemkového 
úřadu v Hodoníně Pavla Velís-
ková. Na celkové ploše jede-
náct a půl hektaru zabírá vodní 
plocha deset a půl hektaru. Její 
součástí jsou také tři ostrovy, 

určené ke hnízdění ptáků. Už 
dnes jich jsou zde vidět celá 
hejna. V okolí nádrže bylo vysa-
zeno více než deset tisíc stromů 
a keřů. Podle ředitelky Velísko-
vé jde doposud o největší vodní 
dílo v okrese Hodonín. 
„Původně zde byly tři rybníky. 
Založili je už ve druhé polovině 
čtrnáctého století páni z Voj-
slavic. Teprve poté zde byla 
založena obec Kozojídky. Tato 
fakta jsou uvedena v knize 
Dějiny města Veselí nad Mora-
vou, která byla vydána v roce 
1973,“ upozornila na některá 
fakta z historie Velísková. 
Nová vodní nádrž přilákala 
v červnu do obce i fi lmaře.  Na 
břehu jsme s televizním štá-
bem zastihli populárního her-
ce Martina Dejdara, tentokrát 
v roli moderátora připravova-
ného pořadu. „Natáčíme čtyř-
dílný seriál s názvem Proměny 
českého venkova. Projíždíme 

české a moravské kraje, při-
čemž navštěvujeme přede-
vším farmy, které byly vráceny 
potomkům původních maji-
telů. Oni se teď snaží za pod-
pory ministerstva zemědělství 
a dotací z Evropské unie po-
kračovat v tom, co jejich před-

ci započali,“ informoval Jakub 
Kaloč, produkční společnosti 
pořizující pořad pro Českou 
televizi. Do Kozojídek štáb za-
mířil, protože nový rybník slou-
ží i jako protipovodňová nádrž, 
zachycující přívalové deště. 

Lenka Fojtíková

Rybník poslouží i jako protipovodňová nádrž

U nové vodní plochy jsme v Kozojídkách zastihli televizní štáb 
s Martinem Dejdarem a ředitelkou Pozemkového úřadu Hodonín 
Pavlou Velískovou.  Foto Lenka Fojtíková

Čerstvě posekané trávníky, 
všude čisto a pořádek. Bělo-
bou svítící vinné sklepy v are-
álu Plží přivítaly v červnu pre-
zidentskou návštěvu manželů 
Václava a Livie Klausových. 
U vchodu do areálu na ně 
čekal starosta Ladislav Krůtil 
s manželkou Dagmar a krojo-
vaným párem. 
Po příjezdu jim nabídli hrozny 
a víno. Poté se všichni vydali 
do obecního sklepa, kde se 
uskutečnilo krátké setkání se 
zastupiteli obce. Připraveni 
byli i vinaři. Nikdo nevěděl, 
jestli pan prezident nezavítá do 
některého ze sklepů. „Co pa-
matuji, tak největší sláva tady 
byla, když mně bylo deset let. 
Tehdy se zde v září roku 1939 
uskutečnily první Národopis-
né slavnosti. Bydleli jsme ve 
Strážnici, ale tatínek byl pů-
vodem z Petrova, proto jsme 

sem přišli. Když se zpívala 
česká hymna, němečtí vojáci 
salutovali,“ zavzpomínal osm-
desátiletý spolumajitel sklepa 
číslo dvacet čtyři Jan Košťu-
řík, Poté připustil, že návštěva 
pana prezidenta je v jeho živo-
tě zatím největší událostí. Jeho 
sklep, jehož stáří památkový 

úřad odhaduje na 350 až 380 
let, ukrýval spoustu dobrých 
vzorků vína. Nakonec do něj 
ale pan prezident nezamířil 
a s mužem si jen venku potřá-
sl rukou. Při krátkém setkání 
s občany prozradil, že v Petro-
vě nikdy nebyl, jen tudy občas 
projížděl, takže moc dobře ví, 

jak domácí trápí frekventovaná 
silnice. A když prý slyšel o Pl-
žích, myslel si nejdříve, že jde 
o nějakou farmu na hlemýždě. 
Paní Klausová zase pochválila 
výborné koláčky z pekárny ve 
Tvarožné Lhotě. Poté černými 
limuzínami odjeli do přístaviště 
Baťova kanálu, odkud vypluli 
směrem do Strážnice. Zde je 
přivítal starosta Risto Ljasov-
ský, aby pak společně zamířili 
do zámku, kde byl pro vzácné 
hosty a starosty z okolních 
obcí připraven oběd. Po něm 
následovala módní přehlídka 
studentů strážnické oděvní 
školy. Podle reakcí pana pre-
zidenta i jeho ženy se modely 
oběma velmi líbily. 
Návštěvu Strážnice prezident 
ukončil na náměstí setkáním 
s občany a poté navštívil i rad-
nici, kde se setkal se zastupiteli 
města.            Lenka Fojtíková

Prezident si myslel, že se v Plžích chovají hlemýždi

V petrovských Plžích prezidenta Václava Klause přivítal starosta 
obce Ladislav Krůtil s manželkou Dagmar.  Foto Lenka Fojtíková
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Nejdříve do rodného domku 
Joži Uprky a  poté na Slovácký 
Slavín zamířil ředitel Národní 
galerie v Praze Milan Knížák 
při své návštěvě Kněždubu. 
Putování obcí zakončil v ob-
řadní síni obecního úřadu, kde 
s podnikatelem a zřizovatelem 
Nadace Moravské Slovácko 
Zdeňkem Zemkem podepsal 
smlouvu o připravované výsta-
vě Joži Uprky. 
Kromě toho, že kontroverzní 
umělec odpovídal na dotazy 
novinářů, sám neustále kla-
dl zvídavé otázky starostovi 
obce Liboru Grabcovi. „Proč 
tady necháte růst u hrobu Joži 
Uprky ty stromky, které se sem 
vůbec nehodí?“ zeptal se na-
příklad poté, co položil u hro-
bu kytici a ukazoval na vzrost-
lé túje. „Je zřejmé, že se jako 
pozadí hrobů Slavína příliš 
nehodí, ale plní účel, protože 
zakrývají výhled mimo hřbitov 
na okolní zástavbu a naopak,“ 

zdůvodňoval starosta. „A půso-
bíte nějak na majitele domků, 
aby nepoužívali ty šílené barvy 
a zachovávali původní ráz sta-
veb?“ ptal se dál Knížák. „Sna-
žíme se se stavebníky vždy ně-
jak dohodnout, ale ne vždy je 
to možné. Co se týká obnovy 
a zachování původní zástav-
by, je většinou v soukromém 
vlastnictví a obec není tak sol-
ventní, aby majitele motivovala 
k obnově historické zástavby 
třeba nějakou dotací. Jednalo 
by se řádově o miliony korun,“ 
řekl starosta. 
V obřadní místnosti obecní-
ho úřadu se už řeč stočila na 
připravovanou výstavu, která 
svým významem daleko přesa-
huje hranice regionu. Uskuteční 
se za dva roky ve Valdštejnské 
jízdárně v Praze u příležitosti 
malířova stopadesátého výročí 
narození. „Joža Uprka namalo-
val více než tisíc obrazů. Chce-
me vybrat ty nejlepší a ukázat 

ho jako velkého umělce své 
doby. Doufám, že se nám to 
podaří,“ řekl Knížák. 
Při výběru by chtěl sáhnout 
do všech sbírek, které existují. 
Osloví proto muzea a všechny 
soukromé sběratele, k nimž 
se dostane. Do Valdštejnské 
jízdárny by se podle něj mělo 

vejít okolo sedmdesáti obrazů. 
Kolekci doplní sochy jeho bra-
tra Františka. „Z připravované 
výstavy máme radost. Připo-
mene nejen našeho rodáka, 
ale věřím, že bude také ne-
malou propagací obce,“ uvedl 
starosta Kněždubu Libor Gra-
bec.               Lenka Fojtíková

Knížák přijel do Kněždubu podepsat smlouvu

V obřadní síni obecního úřadu podepsal Milan Knížák (vlevo) 
smlouvu o  připravované výstavě  Joži Uprky ve Valdštejnské jíz-
dárně s podnikatelem Zdeňkem Zemkem (uprostřed). Vpravo his-
torickým okamžikům přihlíží starosta obce Libor Grabec.  
  Foto Lenka Fojtíková

Nejrůznější dobroty byly na 
programu kurzů vaření v Ko-
zojídkách. Jednou týdně se 
z kuchyňky vedle kulturního 
sálu šířila vůně připravova-
ných pokrmů. Ženy společně 
vařily například rozmazlenou 
slepici, strážnický verbuňk, 
plněné bramborové knedlíky, 
různé druhy halušek, svíčko-
vou, ananasový salát s česne-
kem, jablka v županu a celou 
řadu dalších pokrmů. Před fa-
šankem zase smažily koblihy 
a boží milosti. „Snažily jsme 
se vybírat taková jídla, která se 
často v domácnostech nevaří. 
Vždy jsme připravovaly zhruba 
dva předkrmy, polévku, dva 
hlavní chody a moučníky,“ 
prozradila vedoucí kurzů vaře-
ní Marie Jakubíčková. 
Zatímco v jiných kurzech vaře-
ní šéfkuchaře účastníci sledují 
a dělají si poznámky, v Kozo-

jídkách musí všichni pomáhat. 
Přestože se v kuchyni točila 
asi dvacítka žen, žádná neza-
hálela a všechny věděly, co 
mají dělat.  Nejmladší účast-
nicí kurzu byla teprve pětiletá 
Helenka Smetková. Naopak 
nejstarší Jiřina Janíčková už 
oslavila sedmdesátiny. „Hod-
ně jsem toho dřív uměla, ale 
mnohé také zapomněla. Je 
mně tady s děvčaty dobře, 

proto sem chodím,“ svěřila se 
nejstarší kuchařka. „Já zase 
nesehnala hlídání, proto jsem 
vzala dceru s sebou a jak je 
vidět, baví ji to,“ zdůvodnila 
přítomnost nejmenší dívenky 
maminka Jana Smetková. Na 
kuchařky nezapomínali ani za-
hrádkáři, kteří jim vždy poslali 
nějakou tu láhev dobrého vína, 
aby měly ženy čím zapít dobré 
jídlo. Kuchařka sice tentokrát 

z kurzů vaření vydána nebyla, 
ženy si ale recepty vzájemně 
opisovaly, takže rozhodně ne-
zůstanou zapomenuty.       

 Lenka Fojtíková

Kurzy vaření lákají mladé i dříve narozené kuchařky

Recept na rozmazlenou 
slepici: 

Slepici nejdříve uvaříme a z 
vývaru připravíme polévku 
s játrovými knedlíčky a nud-
lemi. Uvařenou slepici poté 
rozporcujeme, osolíme, oba-
líme v hladké mouce a potře-
me ušlehanými bílky se solí. 
Na závěr se ušlehané bílky 
na jednotlivých porcích posy-
pou strouhankou smíchanou 
s pomletými ořechy. Poté se 
kousky slepice usmaží na 
oleji. Usmažené porce se 
podávají s paprikovou omáč-
kou, kterou je možné připravit 
ze slepičího vývaru. Tento po-
krm se podle pamětnic podá-
val dříve při svatební hostině. 
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Novou cyklostezku využívají cykloturisté i obyvatelé Sudomě-
řic. Vede od Baťova kKanálu, kolem průmyslové zóny U nádra-
ží,  brod přes potok, podjezdem  pod železnicí, koňské farmy 
k bývalé provozovně Slokov, vinařském arálu až za mateřskou 
školu, kde se vrací na státní cestu. „Má délku tři kilometry a po 
dobudování zhruba dalšího jeden a půl kilometru vznikne bez-
pečné cyklistické spojení na hranici katastru Petrova a na horní 
asfaltovou cestu do sadů zemědělského podniku Žerotin,“ uvedl 
starosta Sudoměřic Stanislav Tomšej. (lef) 

V Sudoměřicích je nová cyklostezka

Nová cyklostezka vede v Sudoměřicích od Baťova kanálu kolem 
fotovoltaické elektrárny a stodol ve směru na Petrov. 

Foto archiv OÚ Sudoměřice

Obrovský narozeninový dort, projížďky na lodičkách, prohlídku 
technické památky i kousky lignitu nabídnuly oslavy sedmde-
sátého výročí existence výklopníku v Sudoměřicích. Při oslavě 
nechyběl kulturní program, v němž vystoupily mažoretky a cim-
bálová muzika. Na historických velocipédech a v dobových kos-
týmech přijeli do Sudoměřic i členové Nezávislého klubu cyklistů 
z Veselí nad Moravou.  
Lignit pořadatelé návštěvníků rozdávali, aby si připomněli, jak 
vlastně vypadá. Právě kvůli těžbě lignitu totiž nechal podnikatel 
Tomáš Baťa výklopník postavit.
Zařízení sloužilo k překládání uhlí, které se převáželo po vlečce 
z nedalekého dolu Tomáš v Ratíškovicích. Obsluha navijákem 
vtáhla dovnitř budovy celý vagón. Speciální kolébka, která va-
gón na jedné straně zvedla, pak umožnila vysypání prašného 
lignitu do lodi pod výklopníkem. Lodě pak náklad dopravovaly 
po Baťové kanále až do otrokovické elektrárny.  (lef)

Výklopník oslavil sedmdesátiny

Sedm set padesát jedna vzor-
ků pálenek se letos sešlo 
pořadatelům koštu v Sudo-
měřicích. Kromě klasických 
pálenek si návštěvníci pochut-
nali například na destilátech 
z karlátek, fíků, jahod, malin 
či lesních plodů. Více než 
dvě stovky vzorků přitom po-
cházely ze Slovenska. Vedle 
destilátů byly v Sudoměřicích 
také maceráty. V nabídce na-
příklad nechyběly nakládané 

šišky borovice černé, feferon-
ky květy růže a dokonce také 
třešňový exkrement.  Pokud 
ovšem někdo tento neobvyklý 
macerát pořádně prozkoumal, 
zjistil, že šlo ze strany pořáda-
jícího Spolku přátel destilátů 
v Sudoměřicích o pořádnou 
legraci. „Ekrement“ totiž tvo-
řila čokoláda, do níž vtipálko-
vé zatlačili pár pecek z třešní. 
Poté stačilo vše zalít kořalkou.                                   

(lef)

Návštěvníci si na tradičním koštu pálenek v Sudoměřicích mohli 
vybírat ze sedm set padesáti jedna vzorků. 

Foto archiv OÚ Sudoměřice

Košt nabídl stovky pálenek

Do našeho regionu míří rok od roku více turistů. Strážnicko se 
stává častým cílem především cykloturistů. Mnozí  z nich vyu-
žívají k noclehu tasovskou ubytovnu, kde může přespat až pět-
ačtyřicet lidí. Právě pro obecní úřad přestavěl původní sklad na 
úschovnu kol, kam se jich vejde až dvacet. 
„Těší nás, že je ubytovna hodně využívaná a plní tak svůj účel. 
Přes sezonu zde stále někdo přespával. Některé termíny jsou 
zamluvené i s ročním předstihem. Přijíždějí celé rodiny a jednou 
se zde uskutečnilo i soustředění folklorního souboru. Už dnes 
máme například obsazeno i na oslavu Silvestra,“ informoval sta-
rosta Tasova František Kraus. Podle jeho mínění byla úschov-
na kol nutností. Mnozí z cyklistů používají velmi kvalitní, a proto 
i drahá kola, která nechtěli nechávat venku. Iniciativu obce proto 
přivítali.   (lef) 

Cyklisté využívají novou úschovnu kol

V elektrárně trávu likvidují ovečky 
Sudoměřice se mohou pochlubit  zatím největší  fotovoltaickou 
elektrárnou v České republice s výkonem 3,6 MWp. Její stav-
ba byla zahájena v dubnu loňského roku a letos v červenci byla 
ukončena. „Elektrárna byla  postavena v blízkosti průmyslové 
zóny u nádraží na obecních pozemcích. Investorem a provo-
zovatelem je fi rma Energeo Praha, která se smluvně zavázala 
k různým podporám sportu a mládeže v obci,“ uvedl starosta 
Sudoměřic Stanislav Tomšej. O likvidaci trávy, která roste pod 
slunečními panely, se stará stádo dvou set padesáti oveček. 
Po spasení určité části elektrárny jsou vždy přesunuty na dal-
ší zarostlou plochu.  Momentálně se zvažuje, že by byla v obci 
postavena ještě jedna mnohem větší elektrárna s výkonem 15 
MWp. „Doposud ale ještě nebyla schválená změna územního 
plánu a probíhají různá majetková vypořádání s pozemky. Pokud 
by vše vyšlo, jednalo by se o historicky první napojení fotovol-
taické elektrárny na vedení vysokého napětí v České republice. 
Uvidíme, jestli se záměr podaří uskutečnit,“ prozradil plány do 
budoucna starosta obce Stanislav Tomšej.  (lef) 
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Při oslavách sedmdesátého výročí výklopníku v Sudoměřicích nechy-
běly mažoretky.                                          Foto archiv OÚ Sudoměřice Tasovem proletěli čarodějové a čarodějnice.        Foto archiv OÚ Tasov

Velikonoční výstava měla úspěch.                  Foto archiv OÚ Kněždub Pálení čarodějnic v Kněždubu.

Veselý fašank v Kozojídkách.

Oslavy fašanku v Hroznové Lhotě.                                                                                                                                           Foto 5x Lenka Fojtíková

FotoreportážeFotoreportáže



Oslavy dožínek v Kozojídkách.                                Foto 8x Lenka Fojtíková

Slavnostních okamžiků se v Tvarožné Lhotě zúčastnily stovky lidí. Komunitní a pastorační centrum požehnal P. Vojtěch Šíma.

Hotaři z hor vinohradnických zarážali ve Strážnici horu.

Pohádkový les do Strážnice láká děti i dospělé. V Kněždubu se uskutečnil další benefi ční koncert. 

FotoreportážeFotoreportáže


