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Hroznová Lhota - S Živým 
Betlémem začali organizátoři 
v první vánoční svátek v roce 
1994. Od té doby se oblíbená 
akce uskutečňovala každý rok 
až do roku 2003. Poté až do 
současnosti se zaužíval termín 
pořádání před hroznolhotským 
kostelem svatého Jana Křtitele 
ve dvouletých cyklech. 
„Přes všechny starosti a potíže 
s organizací a zajištěním všeho 
potřebného je vždy velkou ra-
dostí pro všechny. A to je pod-
statou této vánoční akce, která 
je především svátečním setká-
ním všech zúčastněných. Těch, 
kteří jdou v průvodu, ale i ostat-
ních návštěvníků. Všichni účin-
kující v průvodu a v programu 
tvoří Živý Betlém ochotně již 
spoustu let. Už chodí i ti, kteří 
začínali jako děti, teď se svými 
dětmi,“ řekla NOVÉMU SLO-
VÁCKU hlavní organizátorka 
programu Jitka Pavlicová.
Osmnáctou magickou postavič-
ku Ježíška ztvárnil pěti měsíční 
Staník Náhlík obklopený v jes-
ličkách svými rodiči Veronikou 
a Stanislavem z Hroznové Lhoty. 
„Naše děti vystupují na Živém 
Betlémě v Hroznové Lhotě rády. 
Jsou nadšené, když můžou před 
svými rodinami a kamarády 

ukázat co se naučily. I když at-
mosféra bez sněhu není úplně 
podle našich představ, děti si 
vše vynahradily. Byly se podívat 
na zvířátka a malého Ježíška v 
Betlémě. To k tomu patří a už se 
těší na další Živý Betlém,“ po-
znamenala Lenka Jochová, ve-
doucí místního dětského sou-
boru Špačci a Hrozének.
„Zajíždím sem skoro od počáteč-
ních ročníků a právě tento Živý 
Betlém ve mně vytváří tu pra-
vou atmosféru lidových vánoc,“ 
pochvaloval si účast známý pu-
blicista a spisovatel z Uherské-
ho Hradiště Jiří Jilík. Neopome-
nul přitom poděkovat na adresu 
manželů Jitky a Františka Pavli-
cových, kteří patří k nepostra-
datelným organizátorům akce. 
Výtěžek z hroznolhotského Ži-
vého Betlému je pokaždé ur-
čen na dobročinné účely. Ten 
poslední finanční příspěvek 
putoval na dostavbu kostela 
v Brně-Lesné. Zimní událost 
podporuje celá farnost, která 
má nyní nového správce P. Mar-
ka Výletu.
Stavbu betléma včetně výzdoby 
zajišťuje obec Hroznová Lhota 
s dalšími dobrovolníky.                    

Antonín Vrba
Pokračování na straně 12

HODONÍN - Poměrně klidnou 
silvestrovskou noc zazname-
nali letos jihomoravští záchra-
náři. O silvestrovském večeru 
vyjeli "pouze" 109 krát, což je 
o 41% výjezdů méně než loni. 
Byl Silvestr takový i z pohle-
du policistů? K jakým přípa-
dům loni nejčastěji vyjížděli? 
„Řešili jsme celkem 17 ozná-
mení. Vesměs se jednalo o ru-
šení nočního klidu, incidenty 
mezi opilými lidmi, ohrožová-
ní partnerky nožem a odvoz 
do psychiatrické léčebny, ale 
také krádež mobilu nebo do-
pravní nehodu s alkoholem,“ 
vyjmenoval mluvčí hodonín-
ské policie PETR ZÁMEČNÍK. 
Policisté letos nemuseli řešit 
ani žádné podávání alkoholu 
dětem a mladistvým. Navíc za-
znamenávají pozitivní trend: 
kriminalita na Hodonínsku v 
posledních letech klesá. „Pře-
sunuje se ale více do inter-
netového prostředí,“ varuje 
Zámečník. Posteskl si také, že 
lidé v poslední době neumí ře-
šit spory „po lidsku“ a ke vše-
mu volají policisty. 
Co tedy policisty z Hodonín-
ska zaměstnává nyní ze vše-
ho nejvíc? 
Obecně platí, a to nejen na Ho-
donínsku, že největší podíl kri-
minality mají ve statistikách 
trestné činnosti majetkové 
delikty. Jde zejména o kráde-
že prosté nebo krádeže vlou-

páním. Z přestupkových věcí 
pak policisté velmi často řeší 
občanské soužití a drobná fy-
zická napadení. 
Jak se vyvíjí kriminalita v 
posledních letech? Je díky 
prudkému rozvoji a použí-

vání nejrůznější techniky 
sofistikovanější?
V posledních letech zazname-
náváme pokles kriminality. Jde 
o vývoj republikový a také na 
Hodonínsku ubývá trestných 
činů. Zatímco v roce 2014 jsme 

na Hodonínsku řešili 2276 
trestných činů, tak v roce 2018 
jich bylo o 600 méně. Co je evi-
dentní, tak se vyvíjí skladba 
kriminality, mnoho pachatelů 
přenáší pole své působnos-
ti do internetového prostředí, 
kde páchá například podvody. 
Musíme však řešit i klasické 
vloupačky do domů, restaura-
cí, zahradních chatek, ale na-
opak třeba ubývá vloupání do 
osobních automobilů. Autorá-
dia už prostě tolik nefrčí.
Jak závažným problémem 
na Hodonínsku je fenomén 
posledních let, tzv. kyber-
kriminalita? Řešíte i závaž-
né případy dětí ve školním 
věku?
I když se nejedná o závažný 
problém z pohledu četností 
útoků, tak ani tuto problema-
tiku nebereme na lehkou váhu. 
I takové nevinné hloupé kon-
verzace na sociálních sítích 
mohou přerůst v kyberšikanu 
s vážnými následky. O to horší, 
že se to týká již dětí v mladším 
školním věku. Proto také po-
řádáme preventivní programy 
pro školy, při kterých děti na 
rizika kyberšikany upozorňu-
jeme a radíme, jak se jich vyva-
rovat, kde a jak hledat pomoc. 
Přijde mi však, že dětem chybí 
informovanost od rodičů, kteří 
je na prostředí internetu ne-
připraví vůbec nebo nedosta-
tečně. Dětem nestačí říct: „Na 

toto neklikej!“ Je potřeba vy-
světlit i důsledky.
Vybavujete si nějaký skuteč-
ně alarmující případ, který 
by mohl posloužit jako me-
mento pro ostatní?
Jde například o případ mla-
dého chlapce, který si přes 
sociální síť dopisoval s ne-
známou atraktivní dívkou. Po 
vzájemných sympatiích přišla 
na řadu výměna intimních fo-
tografií. Až poté mladík zjis-
til, že naletěl tzv. FAKE účtu, 
za kterým ve skutečnosti stál 
muž, a pomocí těch intimních 
fotografií se stal mladík obětí 
vydírání a sexuálního nátlaku. 
V podobných případech je pre-
vence velmi snadná a účinná: 
1. ověřit si pravost účtu, se kte-
rým komunikuju např. fotkou 
na přání nebo videochatem, 2. 
rozhodně neposílat intimní fo-
tografie a to NIKOMU!
S tím úzce souvisí i podvody 
na internetu, kolik takových 
případů jste loni řešili? Jak 
poznat podvodné emaily, jak 
nenaletět na seznamkách, 
jak se bránit šmejdům apod.?
Ano, podvodného jednání na 
internetu stále přibývá a v loň-
ském roce jsme tady na Ho-
donínsku řešili něco kolem 
stovky případů. Jde zejména o 
nákupy zboží na pochybných 
e-shopech nebo inzertních 
portálech. 

Pokračování na straně 4.
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Děje se u vás něco 
zajímavého?

Napište nám na email:
nslovacko.redakce@gmail.com

Betlém zdobila vstupní brána, kde byl pověšený zvonec, na který se pokoušel zazvonit s nefalšova-
nou radostí i tento klučík.                                                                                                                             Foto: A. Vrba

Petr Zámečník.                                                                     Foto: Policie ČR.

Pravému slováckému betlému chyběl jen sníh

Kriminalita na Hodonínsku klesá. 
Přibývá ale podvodů na internetu, varuje policejní mluvčí
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Jak jste prožili Silvestra?
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Bohuna 
Mikulicová, 
seniorka, 
Hodonín
Já mám to štěstí 
nebo tu smůlu, že 

o Silvestru slavím nejen konec roku, ale i 
své narozeniny. A to navíc se svou rovněž 
silvestrovskou dcerou. Protože ovšem žije v 
Dánsku, tak každoročně oslavujeme tam. A 
tentokrát hodně zajímavě. Pozvala mě totiž 
do jednoho kodaňského kostela na šaman-
skou ceremonii s posvátným kakaem. Ještě 
dnes cítím jeho sílu. Ale hlavně celkově šlo o 
nevšední duchovní zážitek. Krásná slova, ale 
i ticho, nádherná hudba, exotické vůně. Zdá 
se, že to byl náš nejhezčí Silvestr. 

Šárka Plachá, 
obchodní 
manažerka, Hýsly
Náš Silvestr byl po-
chodový a pohodový. 
Ráno v deset jsme s 

manželem a ostatními Hýseláky vyšli na 
pochod-Silvestrovské toulání podchřibím do 
Ježova, kde nás na Oboře přivítali výbor-
ným gulášem a ovarem. V podvečer jsme se 
byli podívat na krásný kyjovský ohňostroj 
a pak jsme už jen užívali domácí pohodu.

Pavel Gal, 
inženýr kvality, 
Čejkovice
Silvestr jsem oslavil se 
snoubenkou a s ka-
marády z neziskovky 

z Hnutí Brontosaurus. Bylo to u pohárku 
vína, v poklidné atmosféře a hlavně bez 
pyrotechniky, která ruší zvířata a znečišťuje 
ovzduší i zem.

Václav Tvrdý, 
starosta obce, 
Lovčice
Tento rok jsme doma 
nelenili a na Silvestra 
na hory běželi. Celý 

den jsme lyžovali, s dětmi poté večer na 
chalupě hráli různé hry jako stolní tenis, či 
stolní fotbal. Pak jsme hráli na skovku a vše 
divoce.  O půlnoci jsme si připili a ohňostroj 
odpálili.

Patrik 
Kmenta, 
montážník, 
Čejkovice
Silvestrovský den jsme 
zahájili s přáteli už 

ráno Silvestrovským pochodem na téma Na-
příč dějinami, který se letos konal u nás na 
zámku v Miloticích. Počasí vyšlo, vše se, řekl 
bych, zdárně vydařilo.
Večer jsme potom s partií pokračovali v 
oslavách v nově opravené obecní hospodě, 
kde jsme si všichni připili na Šťastný Nový 
rok 2020.

Kateřina Vrbová, 
fotografka, 
Hodonín
Silvestra jsme prožili 
v Čejkovicích s přáteli. 
Hráli jsme ping pong, 

povídali si a završili to procházkou k zámku, 
kde si všichni společně připili a popřáli do 
nového roku. Nakonec jsme ještě zkoukli 
pár ohňostrojů a vydali se k domovu.

Hana Krojzlová, 
seniorka, Kyjov
Netradičně. Byli jsme 
se synem a jeho ro-
dinou v Německu v 
Tropical Islands. Takže 

jsme po celý den střídavě plavali, relaxovali  
a navečer jsme se přesunuli do přilehlého 
baru, kde jsme si až do půlnoci povídali, 
vzpomínali a plánovali, co podnikneme v 
roce 2020.

Martin Nálepa, 
řidič, 
Hroznová Lhota
S kamarády jsme v 
jednu hodinu odpole-
dne začali hrát silves-

trovský fotbálek u svařáku a pak jsme sla-
vili na hřišti do ranních hodin. Samozřejmě, 
že jsme stihli obecní ohňostroj v sedm večer.

Dana 
Rumíšková, 
dělnice, 
Javorník
Úplně normálně jako 
každý rok s mým 

mužem. Akorát s tím rozdílem, že on byl 
na Javorině a já ne, protože mám dlouho 
zdravotní problém s plotýnkami. O půlnoci 
byl v dědině ohňostroj, vypili jsme nějaký 
ten pohárek sektu a koštovali dobroty.

Alena Galečková, 
seniorka, 
Malá Vrbka
Silvestra, tak jako ty 
předešlé, jsme prožili 
v rodinném kruhu u 

televizního přijímače, u plného stolu a pl-
ných sklenic.

Marky 
Něničková, 
učitelka  
v mateřské škole, 
Kostelec
S přáteli na kyjovském 

náměstí, pod vánočním stromečkem jsme si 
o půlnoci připili šampaňským.

Petr Pavlátka, 
OSVČ, Velká nad 
Veličkou
Tak my jsme prožili 
Silvestra s přáteli, syn-
kem a dědou doma. 

Nakoupili jsme jídlo, pití, střelivo na půlnoc. 
Nový rok jsme přitom pěkně zapili. Děcka 
byly spokojené a co více si přát, že.

Násedlovice – Neznámým 
podvodníkům naletěla před 
Vánoci seniorka v Násedlovi-
cích. Tam ji totiž před Vánoci 

oslovil neznámý muž s tím, 
že ho za ní posílá ošetřují-
cí lékař seniorky s nabídkou 
dek a polštářů. „Původně při-

tom tvrdil, že je to dar od lé-
kaře, ale neznámý podvodník 
nakonec od seniorky vylákal 
8000 korun,“ uvedl hodonín-

ský policejní mluvčí Petr Zá-
mečník. Stejný skutek přitom 
policisté nedávno zazname-
nali také ve Vřesovicích. 

Dolní Bojanovice – Na letoš-
ní silvestrovskou noc zřejmě 
dlouho nezapomenou majitelé 
jednoho z rodinných domů v 
Dolních Bojanovicích. Zatímco 
totiž poslední noc v roce neby-

li doma, vykradl jim jejich dům 
zatím neznámý zloděj. K domu 
se přitom podle policistů dostal 
ze zadní strany a následně se 
násilím vloupal dovnitř. „Pro-
hledal obytné místnosti a maji-

telům odcizil nalezenou finanč-
ní hotovost. Poté zase z domu 
odešel i s ukradenými penězi,“ 
sdělil mluvčí hodonínské po-
licie Petr Zámečník. Policisté 
případ šetří jako trestné činy 

Porušování domovní svobody 
a Krádeže. „V případě vypátrá-
ní pachatele a jeho odsouzení, 
mu hrozí až pětiletý trest odně-
tí svobody,“ doplnil ještě sazbu 
policejní mluvčí.                      (Rh)

Ždánice – Nešťastnou udá-
lostí začal nový rok pro po-
licisty na Hodonínsku. Hned 
2. ledna totiž policisté z 
Kyjova prověřovali utonutí 
muže, který spadl do vody 
ve vodní nádrži ve Ždáni-

cích po prolomení ledu. Muž 
středního věku byl u tam-
ní vodní nádrže na rybách. 
„Náhodně kolemjdoucí se 
snažili muže vytáhnout a 
oživovat, ale jejich snahy ani 
zásah lékařského personálu 

Ostrožská Lhota - V úterý 
večer vyjížděli dopravní po-
licisté k havárii osobního vo-
zidla, které havarovalo mezi 
obcemi Ostrožská Lhota a 
Blatnice pod Sv. Antonín-
kem. Dvacetiletý mladík po 

projetí zatáčky uvedl vozidlo 
do smyku, ve kterém vyjel 
vlevo mimo komunikaci do 
lesního porostu. Tam se auto 
zastavilo nárazem bokem 
vozidla do kmene vzrostlé-
ho stromu. Škoda na vozidle 

byla předběžně vyčíslena na 
40tisíc korun a mladý řidič 
z havárie vyvázl bez zraně-
ní. Při dechové zkoušce však 
nadýchal 1,4 promile a poži-
tí alkoholu před jízdou také 
doznával. Jeho havárie je tak 

nadále předmětem dalšího 
šetření a hrozí mu trestní 
stíhání pro Ohrožení pod vli-
vem návykové látky. V kraj-
ním případě by mohl být od-
souzen až na tři roky odnětí 
svobody.

Podvodníci oklamali seniory. 
Vymysleli si báchorku, že je k nim s dekami poslal lékař
Policisté před podobnými triky podvodníků opět důrazně 
varují. „Vždy si ověřujte informace, které vám naprosto ne-

známý člověk povídá a chce po vás peníze. Vezměte telefon 
a ověřte pravdivost legendy – pak ihned volejte policii,“ radí. 

Neznámý zloděj vykradl na Silvestra 
rodinný dům v Dolních Bojanovicích

Ve vodní nádrži ve Ždánicích se utopil rybář. 
Prolomil se pod ním led

OpilÝ mladík „zapíchl“ na Silvestra auto do stromu 



již muže k životu nevrátil. 
Policie teď mimo jiné zjiš-
ťuje, zda rybář na led spadl 
a led se pod ním prolomil, 
nebo na něj sám z nějaké-
ho důvodu vstoupil,“ uvedl 
k tragédii hodonínský poli-
cejní mluvčí Petr Zámečník. 
Na místě zasahoval podle 

něho i policejní potápěč, je-
hož úkolem bylo prohledání 
vodního dna a hledání věcí, 
které by s případem mohly 
souviset. „Ohledáním těla i 
okolí události nebyly zjiš-
těny okolnosti, které by na-
svědčovaly cizímu zavinění,“ 
upřesnil ještě Zámečník. 
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Že byly naše babičky kromě výborných domácích kuchařek často také dob-
ré bylinkářky, o tom není nejmenších pochyb. I ta moje nosila domů z cesty 
na pole za vracovskou traktorkou mateřídoušku, zlatobýl, heřmánek, kopři-
vy či brzy na jaře podběl. A když v květnu rozkvetla lípa před naším dom-
kem v části Vracova přezdívané Čaganov, vonělo to u nás při jejím sušení 
tak opojně, až se z toho jednomu zamotala hlava. Naše babičky totiž dobře 
věděly, jaká zázračná síla se v takových „obyčejných“ bylinkách ukrývá a 
na jaký zdravotní neduh je ta která nejlepší. Však takový lipový čaj s medem, 
když vás trápilo nachlazení či teplota, měl něco do sebe! Dnes jsme si místo 
bylinek a léčivých čajů zvykli na rychlá řešení v podobě farmaceutických 
přípravků, léků, doplňků stravy a chemickou cestou vyrobených vitamínů. 
Kdo chce ale vyzkoušet alternativu, může si v tomto období připravit třeba 
čaj z rýmovníku nebo uvařit do zásoby zázvorový sirup. Až vám zkřehne 
tělo v mrazivých dnech a o slovo se přihlásí rýma či kašel, určitě přijde tahle 
voňavá domácí medicína vhod. 
ZÁZVOROVÝ SIRUP S CITRONEM
Zázvorový sirup není skvělý jen na letní osvěžení s bublinkovou vodou a 
ledem, ale také v zimě. Dá se koupit také v lékárnách a zdravé výživě, ale 
domácí je domácí. A také je nepoměrně levnější, kilo zázvoru se dá v su-
permarketech koupit i za 60 korun. Já jej také každoročně připravuji před 
Vánoci jako jeden z oblíbených a velmi vděčných „jedlých dárků“ pro svou 
rodinu a přátele. V pěkné sklenici vždycky potěší. 
Na cca 2 litry sirupu potřebujete: 
středně velký zázvor (cca 15 cm)
2 litry studené vody
4 citrony
1,7 kg cukru
Postup: Zázvor omyjte a i se slupkou nastrouhejte na jemném struhadle. 
Vložte do většího kastrolu a zalijte 2 litry studené vody. Přidejte 3 citrony, 
které nakrájejte nadrobno i s kůrou – předtím omyjte kartáčkem. Poté při-
veďte k varu a povařte asi 15 minut na mírném ohni. Směs nechte 24 hodin 
luhovat. Další den sceďte, pořádně vymačkejte citrony a přisypte 1,7 kg 
cukru krupice. Znovu přiveďte k varu a za stálého míchání vařte asi 10 mi-
nut. Odstavte. Jakmile sirup trochu zchládne, vlijte do něj vymačkanou šťávu 
z jednoho citronu a zamíchejte. Ještě teplý sirup naplňte do uzavíratelných 
lahví a skladujte v lednici.
Vyzkoušet můžete také zázvor v medu. Stačí k tomu 300 gramů zázvoru a 
med. Zázvor nastrouhejte na hrubo, upěchujte do malé skleničky a zalijte te-
kutým medem. V lednici vydrží tento osvědčený recept velmi dlouho. Na pří-
pravu čaje pak stačí lžička. Zalijte ji horkou vodou a přidejte kolečko citronu. 

RÝMOVNÍKOVÝ SIRUP S POMERANČEM
O rýmovníku se říká, že jde o přírodní zázrak. Pokud jej máte doma jako 
pokojovou rostlinu, stačí prž promnout lístek mezi prsty, nadechnout se krás-
ně si tak protáhnete dýchací cesty. Z listů této léčivky se totiž uvolňuje velké 
množství vonné silice, a proto je vhodné pěstovat jej třeba v ložnici či obý-
váku. Bylina má protizánětlivé vlastnosti. Odvar z jediného lístku čerstvě utr-
ženého rýmovníku a 200 ml vody se používá při bolestech hlavy, horečce, 
rýmě, kašli, nachlazení, zánětu průdušek, ale i při vysokém krevním tlaku, 
žaludečních křečích, ledvinových a žlučníkových kamenech, střevní kolice, 
průjmu či při otocích končetin. Výluh uvolňuje zduřelou nosní sliznici. A je 
také přírodním repelentem, na okně totiž odpuzuje hmyz. Sirup z rýmovníku 
se užívá i jako prevence, uvolňuje nosní dutiny a mírní kašel. Můžete si jím 
také osladit grog či přidat do jogurtu. 
Na sirup z rýmovníku potřebujete: 
35 lístků rýmovníku 
1 pomeranč a 1 citron
1 l vody
1 kg cukru krupice (pokud nepotřebujete sirup hustý, stačí méně)
Postup: Citron a pomeranč oloupejte a nakrájíme na plátky. Přidejte rý-
movníkové listy a zalijete litrem vroucí vody. Směs zatížíme a nechte až 48 
hodin louhovat. Poté sceďte a do nálevu přidejte cukr. Uveďte do mírného 
varu a svařte na hustotu sirupu. Ještě horký sirup plňte do sklenic. Uchová-
vejte v chladu.                                                                                             (Rh)

Poklady z babiččiny kuchyně



Zázvorový sirup a sirup z rýmovníku 
proti kašli a nachlazení

Hodonínsko – „Každá koruna 
pomáhá“ – to je motto dlouho-
dobého projektu Charity Česká 
republika „Tříkrálová sbírka“, 
která právě v těchto dnech 
probíhá na Hodonínsku a v 
celé České republice. Lidé jsou 
zde tradičně štědří, jen loni se 
v obcích a městech Oblastní 
Charity Hodonín vykoledovalo 
podle koordinátorky projektu 
Ludmily Malé více než 3,3 mili-
onu korun. A ve většině obcí se 
podle ní vybralo více než v roce 
předchozím. 
„Tříkrálová sbírka už tradičně 
probíhá od 1. do 14. ledna. V 
tyto dny je možno koledovat 
každý den, nejen o víkendech. 
Těžko vyzvednout jednu obec, 
ve které se vybírá hodně pe-
něz, všude jsou štědří lidé, kteří 
podporují dobrou věc a činnost 
Charity,“ uvedla Malá. Zároveň 
si posteskla, že Charitě nejvíce 
schází koledníci, kteří by byli 
ochotní vyjít do ulic v samot-
ném Hodoníně. „Stále se na nás 
obrací místní občané s prosbou, 
aby i k nim přišli Tři Králové s 
požehnáním, ale bohužel, není 
to v našich silách, abychom 
obchodili celý Hodonín. Samo-
zřejmě, nejvíce koledníků chodí 
v menších obcích, tam je mož-
no někdy potkat skupinky, kde 

jsou více než jen tři Králové,“ 
doplnila. 
V Hodoníně zahájili koledová-
ní už v sobotu 4. ledna 2020 v 
kostele sv. Vavřince, kde koled-
níkům otec děkan udělil požeh-
nání, se kterým králové vyrazili 
do ulic.
 
„Lidé však nemusí přispívat 
jen do kasiček, ale mohou také 
pomoci prostřednictvím celo-
státního účtu. Jinak je možno 
také posílat DMSky,“ doplnila 
ještě koordinátorka Oblastní 
Charity Hodonín. A kam putuje 
každoročně výtěžek koledová-
ní? Pětašedesát procent peněz 
zůstane v regionu, kde Tříkrá-
lová sbírka probíhá. Využije je 
místní charita na své projekty 
pomoci. 15 % využívá pak na 
své projekty diecézní Charita, 
na jižní Moravě je to Diecézní 
charita Brno. Peníze tak mohou 
jít např. na koordinaci dobro-
volnictví nebo na vzdělávání za-
městnanců, dalších 10 procent 
pomůže potřebným v zahraničí 
a zbytek peněz putuje na celo-
státní projekty a režie sbírky. 

Během Tříkrálové sbírky 2020 
bude mít veřejnost opět mož-
nost zúčastnit se na Facebooku 
fotosoutěže o ceny od společ-

nosti T-Mobile. Soutěž má jako 
každý rok své téma, jímž jsou 
tentokrát Dvacáté narozeni-
ny Tříkrálové sbírky. Soutěžící 
mohou vyrobit ceduli s číslem 
20, ceduli, na níž sbírce po-
blahopřejí, mohou dvacítku 
vyšlapat do sněhu, upéct dort 
s dvaceti svíčkami a podob-
ně. Vybrat můžete vždy pouze 
jeden snímek a ten poslat na 
e-mail tks@charita.cz. Z dvaceti 
fotek, jež získají nejvíc lajků na 
facebookové stránce Tříkrálové 
sbírky, vybere porota složená 
ze zaměstnanců Charity Česká 
republika tři nejlepší. Jejich au-
toři získají chytré náramky, kte-
ré do soutěže věnoval T-Mobile. 
„Do mailu se soutěžní fotografií 
napište své jméno, případně 
jména koledníků a upřesnění 
místa, kde jste koledovali. Do 
předmětu uveďte slovo "foto-
soutěž". Soutěž probíhá do 21. 
ledna 2020,“ upřesňují na webu 
Charity organizátoři. 
Tříkrálová sbírka je dlouhodo-
bý celostátní charitativní pro-
jekt Charity Česká republika. 
Koná se vždy první dva týdny v 
lednu (1. - 14. ledna), kdy dob-
rovolní koledníci v kostýmech 
Tří králů navštěvují se zapeče-
těnými kasičkami domácnosti, 
aby prosili o dar pro potřebné. 

Poslání sbírky "Pomoc rodinám 
a lidem v nouzi u nás i v zahra-
ničí a podpora charitního díla" 
se naplňuje sběrem finančních 
prostředků na pomoc lidem v 
nouzi, prostřednictvím charit-
ních projektů a služeb, výcho-
vou veřejnosti k charitativnímu 
cítění a k vědomí, že mezi námi 
žijí lidé, kteří se ocitli v obtížné 
existenční situaci a posláním 
Charity je jim pomáhat. 
Veškeré informace najdete na 
webu Tříkrálové sbírky: 
http://www.trikralovasbirka.cz/. 

(Rh)

Velká nad Veličkou, Veselí 
nad Moravou - Na posled-
ním zasedání zastupitelstva 
obce v loňském roce v druhé 
polovině prosince v centru 
Horňácka přišlo k situaci, 
kdy Veličani ukázali, že mají 
srdce a pochopení pro cha-
ritní problémy.   
Stalo se tak, když před členy 
zastupitelstva předstoupila 
Marie Štípská, vedoucí pe-
čovatelské služby Charity 
Veselí nad Moravou. V pří-
spěvku prosila střediskovou 
horňáckou obec o dofinan-
cování Charitní pečovatel-
ské služby za rok 2019 v ne-
malé částce 92.400 korun. 
Spoluúčast obce na finan-
cování sociálních služeb ve 
správním obvodu obce s 
rozšířenou působností Vese-
lí nad Moravou na rok 2019 
v maximální výši 388.715 
korun schválilo v roce 2018 
velické zastupitelstvo s po-
žadavkem ORP Veselí nad 
Moravou. Přítomná úředni-
ce nakonec velické zastupi-
tele většinově přesvědčila 
a ti schválili požadovanou 
částku.  K neočekávanému 
problému Charity se najdou 
i kritici a to nejen z Velké, 
kteří mají jiný pohled.
„Já osobně považuji odhlaso-
vání mimořádného příspěv-
ku za nesystémové řešení, 
proto jsem také hlasoval 
proti. Uvidíme, co vyply-
ne z jednání na úrovni sta-
rostů Veselska, kde se tato 
problematika bude 9. ledna 
jistě projednávat,“ řekl svůj 
názor místostarosta Velké 

nad Veličkou Zdeněk Skopal, 
který jako jediný nesouhla-
sil s příspěvkem. Z patnácti 
přítomných zastupitelů se 
ještě dva zdrželi hlasová-
ní. Vedle pomoci Veličanů 

k nedostatečnému financo-
vání pečovatelské služby se 
zatím kladně vyjádřili za-
stupitelé Vnorov, Hroznové 
Lhoty a Žeravin. Negativně 
se postavilo město Veselí 
nad Moravou. Starosta Petr 
Kolář se nechtěl k problému 
vyjadřovat a odkázal nás na 
místostarostu Petra Kolaří-
ka, který je zároveň ředite-
lem veselské Charity. 
„Prosba o dodatečný příspě-

vek na pečovatelskou službu 
je vyvolána velmi špatným 
financováním této služby. 
Jde především o nízký nor-
mativ nastavený Jihomorav-
ským krajem, který se již 

léta nemění i přes výrazný 
růst nákladů a také nižším 
spolufinancování služby ze 
strany obcí oproti doporu-
čení Jihomoravského kraje. 
Finanční situace je pro služ-
bu a její fungování ohrožu-
jící a zejména představuje 
ohrožení pro její příjemce,“ 
vysvětluje NOVÉMU SLO-
VÁCKU za Charitu Veselí nad 
Moravou Marie Štípská, ve-
doucí pečovatelské služby.

„Pro tyto lidi a jejich rodi-
ny by snižováním kapacity 
služby mohlo vést k neřeši-
telným životním situacím. 
Pečovatelskou službu v péči 
o nemohoucí nelze v sou-

časné době ničím nahradit. 
Za dodatečné dofinancová-
ní jsme obcím, které nám 
příspěvek poskytly velmi 
zavázání, do budoucna však 
nejde o trvalé řešení. Tím je 
jedině navýšení částky na 
pečovatelskou službu rovno-
cenně všemi obcemi ORP. Za 
tímto účelem vedeme jedná-
ní s jejich zástupci," doplnil 
ředitel veselské Charity Petr 
Kolařík.               Antonín Vrba

Tříkráloví koledníci vyrazili do ulic. 
Sbírka Charity letos slaví 20 let
1,5 miliardy korun, 1 milion dobrovolníků a 15 tisíc projek-
tů. Na taková čísla by po skončení letošního jubilejního 20. 
ročníku mohla dosáhnout tradiční sbírka největší nezisko-

vé organizace v Česku. Sbírka na pomoc potřebným se koná 
až do 14. ledna, veřejnost se může zapojit také do fotosou-
těže o chytrý náramek. 

Veličtí zastupitelé pomohli mimořádně veselské Charitě

Ilustrační foto:                                                                                                           Archiv Charity Veselí nad Moravou

Ilustrační foto.
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Pokračování ze strany 1.
Fenoménem poslední doby 
jsou také podvodné vylákávání 
finančních prostředků od tzv. 
cizinců v nouzi. Jde například 
o lékaře, vojáky, lodníky apod., 

kteří se v exotických zemích do-
stali do potíží a potřebují peníze 
na návrat nebo zaslání nějaké 
komodity. Zkoušejí tak hrát na 
city důvěřivých osob a žádají je 
o peníze.
Tzv. šmejdi se v poslední době 
přesunují do jiných oblastí, 
než je prodej předražených 
dek a hrnců, prodávají např. 
energie. Na co si dát v posled-
ní době pozor?
V posledních letech používají 

podvodníci jiné záminky, jak se 
dostat do vašeho obydlí. Jednou 
takovou legendou je telefonát, 
kde se vám představí například 
jako váš vnuk nebo synovec s 
tím, že nutně potřebuje peníze 

na opravu auta nebo koupi bytu. 
Pro peníze si pak pošle svého 
známého. POZOR, je to podvod! 
Řešili jsme nedávno i případy, 
kdy se na seniory obrátil člověk 
s tím, že jej posílá praktický lé-
kař a má pro seniora nějaký dá-
rek. Místo dárku pak následuje 
okradení. Nabízení energií je 
další problém, který může po-
tkat zejména starší generaci, 
která již nezná moderní trendy 
dealerů a prodejců. 

Co byste jim poradil? 
Aby nikdy nic nesjednávali na 
první schůzce, ale nechali si čas 
na prostudování všech podmí-
nek a poradili se s rodinnými 
příslušníky o možnosti podpisu 

nové smlouvy. Zaměřte se také 
na možnosti ukončení nebo od-
stoupení od smlouvy.
Nepřekvapuje vás někdy na-
ivita, s jakou lidé podvodní-
kům naletí? Je podle Vás do-
statečná edukace lidí v tomto 
směru? Nemělo by se s tím za-
čínat už ve škole?
Je pravdou, že často zabírají 
velmi jednoduché legendy a je 
zřejmé, že podvodníci jsou do-
sti přesvědčiví a umí cílit na city 

svých obětí. U seniorů to není 
těžké, ti jsou často rádi, když si 
mají s kým pohovořit. Pak už 
zbývá jen krůček utáhnout je na 
tzv. vařené nudli. Bylo by dob-
ré, aby děti a vnuci poučili své 
rodiče a prarodiče, jak si mají 
počínat a jak v těchto situacích 
reagovat.
Jaké preventivní akce le-
tos policisté na Hodonínsku 
chystají?
Nadále se budeme zaměřovat 
na školní mládež s našimi pre-
ventivními programy. Věříme, 
že působit na děti od útlého 
věku má smysl a přináší to ovo-
ce. Preventivní působení však 
chystáme i na silnicích, kde se 
chceme zaměřit jak na moto-
risty, tak i cyklisty a chodce, 
dále pro majitele rekreačních 
objektů, nakupující v nákup-
ních centrech, a jiné.
Málokdo možná ví, že exis-
tuje funkce policejního om-
budsmana. Komu pomáhá? 
Je určený pouze pro pomoc 
policistům, nebo se na něj 
mohou obracet i lidé, kteří 
jsou nespokojeni s postupem 
policistů? 
Funkce policejního ombuds-
mana slouží prioritně pro poli-
cisty, kteří se cítí být poškozeni 
například při řešení služebních 
záležitostí. Pro veřejnost pak 
slouží jiná oddělení, kde mo-
hou uplatňovat své nároky. 
Kam se tedy mohou obracet 
lidé nespokojení s postupem 
policie?
Na Oddělení vnitřní kontroly. 
V rámci trestního řízení se pak 
mohou obracet na dozorový 
orgán, což je státní zastupitel-
ství.
V poslední době rozvířil ve-
řejné mínění na Hodonínsku 
případ, kdy bezdomovec na 
autobusovém nádraží po-
řezal v obličeji mladíka. Jak 
velký problém představují 
bezdomovci právě v okres-
ním městě? 
Komunita lidí bez stálého pří-
střeší je problémem snad kaž- 
dého většího města. Pokud 
mám hovořit za Policii ČR, tak 
až tak moc problémů s touto 
komunitou neřešíme. Možná 
zde mají větší zatíženost stráž-
níci Městské policie. Policisté 
jsou většinou přivoláni až vět-
ším problémům, které pak ře-
šíme, ale těch je opravdu mi-
nimum. I tak v problémových 
lokalitách provádíme hlídko-
vou činnost a monitorujeme 
situaci. Otázkou však je, zda 

by před represivním působe-
ním neměl „někdo“ tuto situaci 
uchopit preventivně a se soci-
álně vyloučenými osobami so-
ciálně pracovat.
Jak náročná je práce policej-
ního mluvčího? Jste pod vel-
kým tlakem? 
Na pozici tiskového mluvčího a 
také preventisty působím v Ho-
doníně od roku 2007. Za dobu 
své praxe jsem si dokázal prá-
ci zorganizovat tak, abych pod 
tlakem pokud možno nebyl. To 
se však snadno změní v přípa-
dě nečekaných mimořádných 
situací, které mohou z ničeho 
nic nastat. Posledními takový-
mi případy byla tragická do-
pravní nehoda u Sudoměřic 
se čtyřmi oběťmi nebo střelba 
a dva mrtví v obci Dražůvky. V 
takových případech je tlak mé-
dií a zájem o informace veliký. 
Ani nejde zpětně spočítat, kolik 
je potřeba vyřídit telefonátů, 
nahrávek do různých TV a rádií.
Jaké předpoklady musí člo-
věk mít, aby na takové pozici 
uspěl? Musíte i vy policejní 
mluvčí absolvovat nějaké fy-
zické testy, případně psycho-
testy? 
Pracovní pozice, na které půso-

Policisté při kontrole řidičů.

Policisté při obchůzce nádraží.
Policistům při namátkové kontrole rekreačních objektů pomáhá 
také policejní pes.

Požadavek demonstrujících vysypaný na dlažbě moukou. 

Kyjov - „Chvilku pro demokra-
cii“ si našli účastníci protestní 
akce v Kyjově v pondělí 16. 
prosince. Shromáždění za od-
stoupení premiéra Babiše se v 
tento den konala více  než ve 
200 obcích a městech po celé 
republice, lidé se sešli také 
například v Hodoníně nebo 
Břeclavi. 
„Cítím, že je třeba bránit ohro-
ženou demokracii u nás, proto 
jsem přišel,“ řekl jeden z Kyjo-
váků. Pořadatelé shrnuli vývoj 
událostí kolem premiéra po-
sledního období a dodali, že 
důvodů plnit náměstí přibývá. 
„Audit Evropské komise defini-
tivně potvrdil, že Andrej Babiš 
neoprávněně načerpal stami-
liony. V tuto chvíli za něj tyto 

peníze platíme my všichni z 
našich daní. Andrej Babiš musí 
vrátit, co mu nepatří a přestat 
si nás brát jako rukojmí. Čes-
ká republika není jeho firma,“ 
zaznělo na náměstí z  oficiál-
ního prohlášení spolku Milion 
chvilek.  Na závěr setkání lidé 
na prostranství před kostelem 
vysypali moukou hesla. Vedle 
důrazného požadavku „Demi-
si!“ nebo „Babiši odstup!“ byl 
vytvořen například i  vzkaz 
tohoto znění: „Ježíšku, nového 
premiéra. Dík.“ 
Den na to, v úterý 17. prosince, 
spolek Milion chvilek pro de-
mokracii zorganizoval v Praze 
akci Budoucnost bez Babiše. 
Průvod asi 15 000 účastníků 
zamířil z Václavského náměstí 

před úřad vlády, kde promlu-
vilo šest politiků opozičních 
stran.  

Předseda Pirátů Ivan Bartoš 
upozornil na špatnou poli-
tickou kulturu a ohrožení 

svobody slova. „Pravda je re-
lativizována, stát není řízen 
transparentně, hrozí ovládnutí 
státu a státní správy,“ varoval 
politik. 
Jeho slova potvrdila i Mirka 
Němcová, poslankyně ODS, 
podle které hrozí oligarchizace 
České republiky. „Máme první-
ho premiéra po roce 1989, kte-
rý je veden v seznamech StB. 
Máme prvního premiéra po 
roce 1989, který je ve své funk-
ci trestně stíhán. Máme prv-
ního premiéra po roce 1989, 
který je v trvalém konfliktu 
zájmů,“ zdůraznila Němcová.  
Spojení Babiš-Zeman-Okamu-
ra-Filip označila  za toxické. 
Oba politici vidí řešení problé-
mů ohrožujících demokracii 

ve spolupráci demokratických 
politiků a občanské společnos-
ti. Podle Milionu chvilek se za 
uplynulý rok  nejenom poda-
řilo dvakrát zaplnit Letnou a 
proběhla  řada demonstrací po 
celé republice, ale stovky lidí 
se  nově zapojily do politiky. 
„Novinář Hvížďala napsal, že 
platilo ve světě  pravidlo, že 
stačí, aby tři procenta lidí vyšly 
do ulic a znamená to konec vlá-
dy,“ poznamenal  organizátor 
protestních akcí  a zastupitel 
Petr Valihrach z Kyjova. „Teď 
už to bohužel neplatí. Ale smy-
sl demonstrovat  má.“
Ve čtvrtek 19. prosince se pro-
testovalo v krajských městech, 
akcí se zúčastnily stovky lidí. 

(Text a foto: bum)

Budoucnost bez Babiše? V kyjově se protestovalo

Kriminalita na Hodonínsku klesá. 
Přibývá ale podvodů na internetu, varuje policejní mluvčí

bím je oproštěna od fyzických 
testů, ale každoročně musím 
splnit střelecké prověrky. Nic-
méně sport mi není cizí a vě-
nuji se mu ve volném čase, tak 
věřím, že bych uspěl i u testů 
fyzické zdatnosti.
Změnilo se podle vás za dobu 
vašeho působení na pozici 
mluvčího nějak nahlížení na 
práci policistů ze strany ve-
řejnosti? Převládají spíše po-
chvaly nebo stížnosti?
To je těžká otázka. Jsou lidé, co 
si naší práce váží, a jsou ti, co 
budou vždy nespokojeni. Také 
samozřejmě záleží, v jaké po-
zici se s námi kdo setkává. Ji-
nak na nás nahlíží ten, kterému 
jsme našli ztracené dítě nebo 
ukradené kolo, jinak na nás po-
hlíží ten, co právě dostal poku-
tu. Obecně však můžu říct, že 
jsme rádi za každou pochvalu. 
A když přijde stížnost, může 
to pro nás být zpětná vazba a 
poučení, že jde třeba některé 
činnosti dělat jinak. Neplatí to 
však vždy a za všech okolností.
Co byste popřál lidem do no-
vého roku z pozice policistů?
Všem přeji pevné zdraví, které 
pro mnohé není samozřejmostí. 
Dále pak potřebné štěstí, dob-
rou náladu a optimismus pro 
celý rok. A také to, aby se lidé 
stávali co nejméně oběťmi pro-
tiprávního jednání a nemuseli 
potřebovat naše služby. 

(Hana Raiskubová)
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Milotice, Vacenovice - Velkou 
popularitu mezi veřejností   
v mikroregionu Nový Dvůr si 
získal Silvestrovský pochod  
(v úvodních ročnících ještě s 
podtitulem „Za prasátkem”). 
Pro závěr roku 2019 padlo  
organizování ze šestice sdru- 
žených obcí Milotice, Ratíš- 
kovice, Skoronice, Svatoboři-
ce-Mistřín, Vacenovice a Vl-
koš při každoročním střídání 
místa na Milotice. Do dvou 
nádvoří barokní dominanty 
milotického zámku zavítalo 
podle pořadatelů více jak tři 
tisíce rozveselených účastníků, 
z nichž byla část vystrojena do 
různých kostýmů podle dané-
ho tématu - Napříč dějinami.  
Navíc Milotice mají výhodu, 
že jsou umístěny uprostřed 

obcí mikroregionu, kde to mají 
všichni poměrně blízko. Svou 
roli k velké účasti jistě sehrálo 
také příznivé „podzimní“ poča-
sí se sluníčkem na obloze.
„Silvestrovské putování po ob-
cích vnímám jako jedinečnou 
možnost setkání lidí, kteří se 
znají dlouhá léta, ale v průběhu 
roku se zpravidla nepotkávají,“ 
sdělil NOVÉMU SLOVÁCKU Jo-
sef Levek, hlavní organizátor 
a starosta Milotic. Určité or-
ganizátorské zkušenosti má z 
minulých ročníků, které zde 
byly poznamenány hlavně deš-
tivým počasím.  
„Rád bych vyzvednul přede-
vším pomoc místních spolků 
a organizací, bez nichž by se 
akce nemohla uskutečnit. Žád-
ný z oslovených subjektů svou 

účast neodřekl, nevymluvil se, 
že jsou dny volna, které si chtě-
jí užít po svém, ale naopak při-
spěchali především s pomocí, 
ale i radou, jak vše bez potíží 
zvládnout,“ pochvaloval si spo-
lupráci Levek. Kladně se vyjá-
dřil i na adresu okolních obcí.  
 „Velké pozitivum vidím i v pří-
pravě, kterou žádná obec ne-
podcenila, a její občané přišli v 
kostýmech s patřičnými rekvi-
zitami, podle časových období 
určené pro každou obec. Tím 
dokázali, že jim dění v obcích, 
a tím i v celém mikroregionu 
není lhostejné. To je podle mě 
ten největší přínos tohoto kul-
turního počinu,“ doplnil první 
muž Milotic.
„Které období si Milotice vy-
berou bylo místem setkání 

více méně dané, baroko, ro-
koko, renesance. A tak se Mi-
lotičtí nastrojili do krásných 
zámeckých kostýmů, vedení 
obce nás vítalo na vyhřebel-
covaných bělouších. Ve stán-
cích obsluhovali pacholci, 
děvečky, sloužící, kterým to 
rovněž moc slušelo. Domácí si 
zaslouží pochvalu, zvládli své 
pořadatelství na jedničku a 
to v tom množství lidí nebylo 
určitě jednoduché,“ prohlási-
la předsedkyně mikroregionu 
Nový Dvůr, Jana Bačíková, sta-
rostka Vacenovic.   
Vacenovští obyvatelé se umí 
několik let u této akce skuteč-
ně bavit. Dovedou se vzorně a 
ve větším počtu vůči druhým 
obcím vystrojit do kostýmů, 
semknout v celek. Do Milotic 

jich šlo na cestě v průvodu na 
pět set!    
Vylosované téma pro ně bylo 
pravěk. Od rozednění se před 
vacenovským obecním úřa-
dem začali scházet pravěcí 
lovci s mamuty a kyji. Ženy oz-
dobeny kůžemi a náhrdelníky 
ze zubů a kostí, děti nastrojeny 
v kůžích a chlupatých látkách. 
Podpořit je přišla i rodina Flin-
sTounova z Bedroku. Kdo si 
nestihl připravit masku, měl 
možnost si před odchodem  za-
koupit plastovou kost na čelen-
ce a tak podpořit dané téma. 
Cestou je doprovázeli vůz z 
dalekého amerického Bedro-
ku s pohonem několika párů 
nohou, psík Dino nebo sekačka 
na trávu. Fréza v podobě tygra 
táhla náklad nefalšovaných 

čerstvých vepřových kostí. 
„Byla jsem na Vacenovice vel-
mi pyšná. V maskách nás bylo 
ze všech obcí nejvíc. Je škoda, 
že se ostatní obce mikroregio-
nu neumějí bavit, že si neumí 
ze sebe dělat legraci. Vždyť ve 
Vacenovicích nešli v maskách 
jen mladí lidé, ale v čele průvo-
du šla početná skupinka seni-
orek a jdou s námi každý rok. 
Za to jim velmi děkuji,“ dodala 
k účastníkům akční starostka 
Jana Bačíková alias tchýně z 
Bedroku.
V letošním roce se uzavře 
organizátorské kolečko ve 
střídání obcí Silvestrovského 
pochodu mikroregionu Nový 
Dvůr ve Skoronicích, ale opět 
v nezaměnitelném termínu  
31. prosince.      Antonín Vrba 

Vacenovští se na Silvestra do Milotic opět skvěle připravili

Milocké zámecké služky si dávají na posilnění ořechovku před zahájením akce.

Vacenovská „tlupa“ při pózování výhradně pro NOVÉ SLOVÁCKO.

Představitelé Milotic vítali hosty v plné zámecké parádě.

Na milotické hasiče je spolehnutí i u vaření guláše.

Na půl tisícovky rozveselených pochodníků se vydalo z Vacenovic do sousedních Milotic a takový 
dlouhý průvod ta této akci ještě nezaznamenali.

Také nejmladším účastníkům to v dobových kostýmech moc slušelo.
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Kyjov – Tento článek se zabý-
vá tématem, které pro většino-
vou společnost není přitažlivé 
a možná ani zajímavé. Lidé bez 
přístřeší jsou sociální skupinou, 
jež údajně  budí nejméně sym-
patií. 
Mgr. JAROSLAV ŘIHÁNEK, MBA 
působí v sociální oblasti při 
Městském úřadě v Kyjově dva-
náct let. „Snažíme se předcházet 
sociálně patologickým jevům 
a lidem v nouzi pomáhat,“ říká 
ke své práci. „Ti lidé z něčeho 
musí žít, a pokud nemají vyří-
zený příjem sociálních dávek, 
uchylují se ke drobným  krá-
dežím  a finanční prostředky 
si obstarají jinak,“ přibližuje 
problematiku osob, kterým se 
nepodařilo život zvládnout tak, 
aby se obešli bez pomoci systé-
mu. „Argumentuje se tím, že v 
současné době je dostatek vol-
ných míst, ale naši klienti jsou 
nezaměstnatelní. I když by chtě-
li, osm hodin v práci prostě ne-
zvládnou, takového výkonu ze 
zdravotních a psychosociálních 
důvodů nejsou schopni. Někteří 
pobírají invalidní důchod, často 
ale nemají splněné odvody do 
sociálního systému (odpraco-
vané roky), takže zůstávají na 
sociálních dávkách v  hmotné 
nouzi. Máme v péči i  seniory, 
kteří pobírají starobní důchod. 
Zadlužení, alkohol, psychické 
problémy, ztráta sociálního zá-
zemí jsou faktory, které je do-
stanou na okraj společnosti.“

Lidé už nespávají 
pod mostem

V Kyjově evidují  více než sto lidí 
s těmito problémy. „Až na výjim-
ky, se kterými budeme ještě pra-
covat,  ale tito lidé nepřespávají 
venku pod mostem nebo pod 
nějakým provizorním přístřeš-

kem. Oproti situaci před deseti 
lety nebo ve velkých městech  
máme tuto skupinu osob pod-
chycenou a žijí na ubytovnách, 
pár jedinců bydlí v chatkách za-
hrádkářských kolonií (na zákla-
dě souhlasu vlastníka chatky), 
což sice může působit problémy, 
ale zákon to umožňuje,“ vysvět-
luje Řihánek. „Někdy dochází ke 
kuriózním případům. Například 
jeden klient souhlasil s ubytová-
ním, využíval přes den zázemí 
zařízení, ale protože tam kvůli 
horku nemohl vydržet, chodil 
přespávat do parku.“
V Kyjově jsou tři ubytovny, které 
poskytují bydlení osobám v ne-
příznivé sociální situaci. Jednu 
z nich, ubytovnu na Havlíčkově 
ulici na okraji města, vlastní a  
provozuje město Kyjov. Momen-
tálně zde bydlí  35 mužů a 14 
žen. Jedná se o lidi spíše vyšší-
ho věku. „Někteří jedinci zde žijí 
již patnáct let,“ přibližuje Řihá-
nek. Klienti bydlí v pokojích po 
dvou. „Chceme, aby se tu lidé cí-
tili dobře, takže jim pomáháme 
například s doplněním  nábytku, 
respektujeme jejich přání. Mají 
celodenní přístup do kuchyň-
ky, mohou prát v pračce  a spr-
chovat se kdykoli během dne, 
všechny pokoje jsou vybaveny 
lednicí, což není v zařízeních 
tohoto typu samozřejmé. Měs-
to Kyjov, prostřednictvím své 
ubytovny, se snaží maximálně 
pomoci osobám, které ztratily 
přístřeší a poskytuje maximál-
ně možný servis těmto osobám,“ 
upozorňuje Řihánek. „Máme vý-
bornou spolupráci se správkyní 
ubytovny, která nás informuje  o 
potřebách  a problémech uživa-
telů. Sociální pracovníci zabez-
pečují pro klienty i základní lé-
kařskou péči. Pracovnice úřadu 

do ubytovny přijíždějí většinou 
dvakrát týdně, jsou v kontaktu 
s klienty. Například co se týče 
písemného styku s úřady, bývají 
tito lidé skutečně zcela bezradní 
a obálky s modrým pruhem jed-
noduše ignorují.“

Musí z něčeho žít
Cena ubytování činí 4 000 ko-
run za měsíc. Ubytování osob 
v nepříznivé sociální situaci 
mimo Kyjov nabízí také dvě za-
řízení ve Svatobořicích nebo 
ubytovna Radlovec ve Ždáni-
cích. Město Kyjov jako obec s 
rozšířenou působností zajišťuje 
poradenství a pomoc těmto li-
dem  v celém regionu. Mají zde 
i malý sklad s čistým oblečením, 
kam zaměstnanci městského 
úřadu darují  nepotřebné oděvy. 
Odbor sociálních věcí spolupra-
cuje také s Charitou v Kyjově. 
Klienti mohou využít sociální-
ho zázemí charitního  K-centra, 
služeb Občanské poradny a v 
mimořádných situacích lze čer-
pat z prostředků získaných při 
Tříkrálové sbírce, kterou charita 
tradičně organizuje. 
Část lidí bez domova má omeze-
nou svéprávnost. Město Kyjov 
je ustanoveno jako tzv. veřejný 
opatrovník  a pracovníci sociál-
ního odboru vykonávají agendu 
opatrovnictví. Dalším opatře-
ním je ustanovení  „zvláštní-
ho příjemce sociálních dávek“. 
Tímto zvláštním příjemcem je 
rovněž ustanoveno město Kyjov 
a sociální pracovníci organizu-
jí výdaje ze sociálních dávek a 
důchodů,  aby klient nepřišel o 
ubytování a  zůstaly mu peníze 
na stravu. Obědy klientům vozí 
Centrum sociálních služeb, pří-
spěvková organizace města Ky-
jova, nebo Charita Kyjov. Tím-
to způsobem lze také předejít 

Blatnice pod Sv. Antonínkem - 
Dvě cyklostezky jsou nedo-
končeny podél silnice 1. třídy 
ve směru od Veselí nad Mora-
vou a Blatničky do obce pod 
blatnickou poutní horou. Do-
končení  trasy „Veselská“ se 
plánuje po roce 2021 a vše 
běží přes stálé řešení pozem-
kových úprav.  
„Možná se zdá nezasvěceným 
lidem realizace příliš daleko, 
ale jiná cesta, jak přes pozem-
kové úpravy nebyla, jelikož 
obec nemá v dané lokalitě po-
zemky na správných místech,“ 
informoval k dlouhodobému 
problému Antonín Hanák, 
místostarosta Blatnice.

Cyklostezka „Blatnička“ ze 
strany blatnických byla již 
započata zpevněním cesty na 
okraji obce v trati Rybníčky.
„Dále se bude pokračovat po 
terénních úpravách až po ka-
mennou boudu v  Nádavcích. 
Od tohoto místa povede už 
jenom úzká cyklostezka při 
hlavní cestě I/54, a  to až po 
konec blatnického katastru, 
kde se napojí na asfaltovou 
stezku z Blatničky,“ vysvětluje 
Hanák. Po špatných zkušenos-
tech, kdy v  Blatničce po tříle-
tém provozu asfaltová cesta 
značně popraskala a musela 
se opravovat, budou volit blat-
ničtí variantu betonové cyklo-

stezky.
„Bude to varianta dražší, ale 
zato životnost je několikaná-
sobně vyšší. Pokud se brzy 
podaří vyřešit problémy s po-
zemky, oslovíme v roce 2020 
projekční kancelář. Dále už se 
bude vybírat vhodný dotační 
titul a zhotovitel stavby, kte-
rou bychom chtěli zrealizovat 
ještě letos,“ dodává místosta-
rosta Antonín Hanák. Přitom 
si váží ochoty a podpory míst-
ních majitelů pozemků při 
budování staveb veřejného 
zájmu a to i v další plánované 
výstavbě cyklostezky „Ostrož-
skou“ ve směru do Uherského 
Ostrohu.                                            (av)

Dolní Bojanovice - Podlu-
žácká obec je známá široko 
daleko především kulturou, li-
dovými tradicemi a folklorem. 
Určitě si proto také zaslouží 
mít nový multifunkční are-
ál, který by umožnil pořádat 
všechny pořádané společen-
ské události na jednom místě. 
Myšlenka přišla z radnice a v 
současné době se dokončuje 
studie veřejného prostranství 
v centru obce. Po zpracování 
projektové dokumentace by 
za pár let mělo dojít k realiza-
ci plánu.
„Předmětem je návrh řešení 

na využití vnitrobloku za Zá-
kladní uměleckou školou a 
Obecním domem, jeho funkční 
propojení s prostorem hlavní 
návsi, úprava návsi, parkové 
úpravy podél vodního toku 
Prušánka, koncepce parkování 
v centru obce, prověření mož-
ností architektonických úprav 
Obecního domu a výtvarné 
řešení fasád souboru staveb 
do ulice Prostřední. Snahou je 
posílit rekreační potenciál této 
části území s možností konání 
různých kulturních a volnoča-
sových aktivit,“ sdělil NOVÉ-
MU SLOVÁCKU místostarosta 

Dolních Bojanovic Tomáš Ma-
kudera.
„Rádi bychom toto území více 
zkvalitnili a zatraktivnili, a 
proto nyní vítáme ve spolu-
práci s občany veškeré námě-
ty, návrhy a podněty, které by 
mohly být inspirující či pod-
kladem pro zpracování územ-
ní studie veřejného prostoru a 
následnou realizaci. Výsledný 
návrh řešení prostoru bude 
ale vycházet z reálných tech-
nických i finančních možnos-
tí obce, které k dnešnímu dni 
nebyly zatím na pořadu,“ do-
dává Makudera.                       (av)

Nikdo nemusí být na ulici. Každá situace má řešení, 
tvrdí Jaroslav Řihánek

Blatnice se letos propojí s Blatničkou



Dolní Bojanovice chtějí mít reprezentativní areál

Na fotce jeden ze současných  návrhů dolnobojanovského areálu.

Původní plán cyklostezky z Veselí nad Moravou do Blatnice.

krádežím, ke kterým docházelo, 
protože tito lidé jsou snadným 
terčem.  Několikrát týdně pak 
docházejí na Odbor sociálních 
věcí, kde dostávají „kapesné“ 
z prostředků, které zbyly po 
uhrazení nutných životních ná-
kladů. 
Dávky hmotné nouze, příspěvek 
na živobytí,  činí 3 410 Kč. Tato 
částka nebyla novelizována od 
roku 2012. Dále  klienti pobírají 
doplatek na bydlení. Někteří v 
rámci veřejné služby zajišťují 
úklid na ubytovně nebo v rámci 
veřejné služby pracují v Tech-
nických službách města Kyjova. 
Někteří klienti se zdržují  na 
místech, kde je velký pohyb lidí, 
například u autobusového ná-
draží a prodejny Lídl v Kyjově. 
„Občas jim někdo dovolí odvézt 
nákupní košík a nechá jim tak 
pětikorunu, někteří jim věnují 
třeba dvacku,“ podotýká vedou-
cí sociálního odboru Řihánek. 
Lidé bez přístřeší vyhledávají 
městské aglomerace se sociál-
ním zázemím. Tady také nachá-
zí společenství lidí, kteří jsou 
na tom podobně jako oni. 

Člověk potřebuje někam 
patřit

„Vysvětlujeme jim, že zůstat 
venku je prakticky nemožné. 
Například stan si v současné 
době  mohou postavit jenom 
na vlastním nebo pronajatém 
pozemku, musí mít vyřešené 
odpadové hospodářství a ne-
mohou znečišťovat veřejný 
prostor. Pokud je přesvědčíme, 
a někdy to trvá určitý čas, jsme 
schopni jim zajistit sociální 
dávky, tak aby si mohli dovolit 
ubytovnu. Záleží ale na nich, 
jak jsou ochotni spolupracovat,“ 
vysvětluje Řihánek.  „Nemáme 
žádné legislativní páky, jak je 
z ulice dostat proti jejich vůli. 
Ale pracujeme s tím člověkem. 
Navážeme vztah a postupně 
získáváme jeho důvěru. Někdy 
je to běh na dlouhou trať a do-
chází k relapsům. A začínáme 
zase znova, od začátku.
Pokud se k nám dostane člo-
věk mladší než 27 let, snažíme 
se  mu zajistit bydlení v Domu 
na půl cesty v Brně, kde má 
všestrannou i sociálně-terape-
utickou pomoc 24 hodin den-

ně a jeho šance postavit se do 
života jsou tak výrazně lepší. 
Obecně platí, že čím déle člověk 
zůstává na ulici, tím horší jsou 
šance to změnit. Když se podaří 
pracovat s původní  rodinou a 
dojde ke zlepšení vztahů, je to 
na dobré cestě. Člověk potře-
buje někam patřit. Bohužel ro-
dina se často od těchto lidí od-
střihne, ale i to je pochopitelné.
Jde o  širokou problematiku, 
spolupracujeme s řadou dal-
ších sociálních a zdravotních 
služeb, výborná je také napří-
klad spolupráce se sociální 
pracovnicí v kyjovské nemoc-
nici. Každá situace má řešení. 
Nikdo nemusí být na ulici,“ je 
si jistý  Řihánek.  Pracovníci 
odboru sociálních věcí přistu-
pují k těmto potřebným bez 
předsudků a s přesvědčením, 
že každý člověk má právo na 
důstojné zacházení a pomoc ze 
strany společenského systému, 
aby svou nepříznivou situaci 
vyřešil nebo žil v daných pod-
mínkách tak dobře, jak je to 
možné.                                    

(bum)

Městská ubytovna pro osoby v nepříznivé sociální situaci.                 Foto: archiv města Kyjova
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Takovou památku si odnesl na radnici každý starosta(tka) co 
představoval Napříč dějinami. Tato patří do Vlkoše.

Pokračování ze strany 5.

 Na divočáku se nechal odvézt z Kyjovska k domovu na Horňácko 
autor silvestrovského příspěvku.

Starosta a místostarosta obce Vlkoš, v rolích moravských věrozvěstů přednesli samozřejmě jako 
jiní přespolní, vtipnou zdravici.

Zámecký pán, starosta Milotic Josef Levek a tchýně z Bedroku, starostka Vacenovic Jana Bačíková.

INZERCE
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TÝDEN S VINAŘEM TÝDEN S VINAŘEM -- VINNÉ KOKETOVÁNÍ VINNÉ KOKETOVÁNÍ 11

Zbyněk Kopeček 
Vinařský dům Dubňany  
www.vinarskydum.cz

Autor je vinař, držitel certifikátu SOMMELIER 
akreditovaného MŠ ČR a Mezinárodních  
degustátorských zkoušek dle norem EU

REGION - Z osiva různých se-
men například: čočka, hrách, 
ječmen, pšenice, červená řepa 
si můžeme během zimního 
období na okenním parapetu 
vypěstovat křehké aromatic-
ké klíčky. Tyto klíčky obsahu-
jí velké množství vitamínů a 
minerálních látek a jsou pro-
to velmi prospěšné pro náš 
organismus hlavně v zimním 
období. Lze je přidávat do 

bylinkového tvarohu, případ-
ně jimi ozdobit krajíc chleba 
ke svačině. Dvacet až padesát 
gramů semen necháme má-
čet ve vodě po dobu 12 až 16 
hodin. Poté vodu slijeme a dů-
kladně semena propláchneme. 
Nabobtnalá semena rozhrne-
me na misku vyloženou čis-
tou gázou a postavíme je na 
světlé místo. Dvakrát denně 
je promývejte tekoucí vodou. 

Rady
do

zahrady

Nakličování semen Naklíčená semena připravena 
ke spotřebě máme asi za 4 až 
7 dnů v závislosti na teplotě 
místnosti a druhu osiva.
Pro přezimování teplomil-
ných rostlin jako jsou napří-
klad vavříny, fíkovníky nebo 
olivovníky, které pocházejí z 
oblasti Středomoří, je ideál-
ní nevytápěná zimní zahrada. 
Její stěny jsou většinou z jed-
noduchého, popřípadě dvo-
jitého skla většinou bez při-
tápění. V těchto prostorech v 
zimě teploty klesají běžně k 

nule. Nároky na údržbu jsou 
malé, neboť v chladném roč-
ním období rostliny prochá-
zejí obdobím vegetačního 
klidu. Při teplotách od 5 do 
15 °C se ve vytápěné zimní 
zahradě dobře daří druhům 
z Jižní Ameriky a Jižní Afri-
ky jako banánovníkům, pal-
mám, podobně jako citrusům 
či australskému blahovičníku.
Napadne-li větší vrstva sněhu 
a vaše pozemky jsou v dosa-
hu zvěře zkontrolujeme, zda 
zajíci a srny nemohou díky 

závějím přeskočit oploce-
ní nebo najít jinou skulinku. 
Hlavně v tomto zimním ob-
dobí totiž trpí hladem a ovoc-
né stromy jsou pro ně lákavé. 
Mladé stromky by měly být 
chráněny proti okusu vhod-
ným chráničem z plastů nebo 
kovového oplášťovaného 
pletiva. Toto pletivo je určitě 
vhodnější, protože jeho ži-
votnost je dostatečně dlouhá, 
aby stromky byly zajištěny po 
dobu vývoje.  

(Petr Kumšta)

Tak nám ten rok opět uběh-
nul. Měl řádně všechny roční 
období, jak říkají děti z jiho-
moravských dědin, tedy jaro, 
léto, burčák, zima a já jsem jej 
celý opět strávil v opojení ví-
nem, tedy hlavně teoretickém.
Protože jeden můj kamarád 
mě nedávno říkal: „Rozhodl 
jsem se vyzkoušet alkoho-
lovou dietu. Super! Už jsem 
ztratil pět dní.” To také praví 
i první zákon vinárny, tedy že 
lepší je přijít do vinárny poz-
dě, než nepřijít vůbec.
V této souvislosti mě napad-
la historka, co jsem nedávno 
slyšel, Prý zazvoní telefon 
- haló, je tam poradna pro 
alkoholiky? - Ano, jaké máte 
problémy? - Poraďte mně, co 

k pečené huse, bílé víno nebo 
červené?
Ale pak se vám může stát, že 
půjdete po ulici, jako nedáv-
no jeden motající se muž a 
budete si mrmlat pod nosem 
„už nikdy nebudu víc pít, už 
nikdy víc, ani míň, toto je tak 
akorát.” 
No, ale aby se nepřepočítal, 
mohl by se mu stát případ 
maximální opilosti. Kdy to je? 
To je tehdy, když už nemůže-
te bez cizí pomoci ani ležet na 
zemi.
Začátek těchto stavů byl asi 
před mnoha lety, když přišel 
jako malý chlapec do morav-
ské vinárny. Co si dáš, ptá se 
číšník. Dvě deci bílého, praví 
chlapec. A džus by ti nestačil? 

- Stačil, ale na džus mně chybí 
deset korun.
Ale víno samozřejmě není 
nápoj určený k přivození si 
opileckých stavů. O víně pře-
mýšlí a mudrují filozofové 
mnoha staletími. A některé 
výroky jsou nádherné. Tře-
ba Ramondův zákon, kte-
rý praví: Každý má mít své 
přesvědčení. Já osobně jsem 
přesvědčen, že si dám ještě 
sklenici vína. 
Zajímavý je Lubův postoj k 
uchování vína: „Lidé, kteří 
si své nejlepší víno necháva-
jí pro lepší příležitosti, jsou 
optimisté. Pesimisté je pro 
jistotu vypijí hned. Realisté 
své nejlepší víno nechávají 
na dárek pro nadřízeného.” 

A když už si víno otevřete, 
může se vám stát minipříběh 
jako Goergu Vidalovi, tedy 
že: „Po bílém víně myslím na 
hlouposti. Po červeném víně 
říkám hlouposti. Po sektu dě-
lám hlouposti.“
Na různé kombinace alkoho-
lu říká německé přísloví že 
„Pivo po víně - jedině pro svi-
ně, vino po pivu - hodno ob-
divu.“ Velmi filozoficky a pro 
nás moraváky pochvalně zní 
tento citát: „Lze uvést mnoho 
známek civilizace, ale jednou 
z nich rozhodně je víno. Hra-
nice vinařských oblastí jsou 
hranicemi civilizace.“ Stará 
maďarská šlechta měla toto 
heslo: „Nejlepší zelenina je 
maso, nejlepší ovoce víno 

a nejlepší nábytek krásná 
žena.” V těch pár slovech se 
projevuje maďarský tempe-
rament.
Já miluju tohle přísloví: „Je mi 
líto lidí, kteří nepijí alkohol. 
Když se ráno probudí, vědí, 
že lepší už to po celý den ur-
čitě nebude.” Snad mě zdraví 
dovolí ještě další roky chut-
nat tento nekonečně krásný a 
pestrý boží mok.
No, a nakonec, jak to bývá, 
ještě jedná dobrá rada: Víte, 
jaký musí být vinný sklep, 
aby v něm dlouho vydrželo 
víno? Dobře zamknutý. Vždyť 
je to jasné, co budeme do to-
hoto roku potřebovat. Stejně 
jako je lepší k pálení staré 
dřevo, k projížďce starý kůň, 

ke čtení stará kniha a k pití 
staré víno; je třeba mít staré 
přátele. 
Těmi jste pro mě také i vy, 
čtenáři Nového Slovácka. 
Přeji Vám vše nejlepší, hodně 
zdraví, spokojenosti a krás-
ných vín v roce 2020.

Benefiční bazárek lesní školky v teple a s punčem
Kyjov – V minulých letech 
stával benefiční stánek lesní 
mateřské školky Radován-
ky v předvánočním období 
v Kyjově  na náměstí. Letos 
si to zorganizovali trochu ji-
nak.
„Zvolili jsme zázemí v teple, 
ve studiu Quatro u parku,“ 
informovala Zuzana Vever-
ková, která den před akcí 
osobně v koruně stromu  na-
trhala jmelí. To návštěvníci 
dopolední sobotní  benefič-
ní akce obdrželi jako dárek. 
Činnost školky mohli pod-
pořit  zakoupením drobného 
dárku. Nabízely se  pečené 
čaje, balíčky sušeného  ovo-

ce, vánoční přáníčka, andíl-
ci z vlny, hrníčky různých 
velikostí a další výrobky od 
rodičů, dětí a přátel školky. 
Nescházel ani bazárek dět-
ského oblečení. Ochutnat 
jste mohli kávu, čaj nebo 
punč z domácího sirupu, s 
alkoholem i bez. 
Součástí programu byla i 
procházka s dětmi  parkem 
a povídání o tom, čím krmit 
zvířata v zimě. „Do krmítka 
jsme nasypali ptáčkům. Sna-
žíme se děti vést k citlivosti k 
přírodě. Martinka Stávková, 
v současné době předsedky-
ně  Českého svazu ochránců 
přírody v Kyjově,  zahrála 

pak divadýlko o Jabloňové 
víle, která potkala v příro-
dě čtyři živly. Bylo to fajn,“ 
shrnula Zuzana Veverková, 
která v lesní školce pomáhá. 
Její čtyřletá dcerka  školku 
navštěvuje.  „Lesní školka 
funguje dva dny v týdnu, děti 
chodí na výpravy, připravují 
si jídlo venku na ohni nebo v 
maringotce, zažívají oprav-
dová dobrodružství. Někteří 
rodiče teď do lesní školky 
děti nevodí, ale právě v zim-
ním období je třeba, aby děc-
ka byla venku na čerstvém 
vzduchu a měla pohyb,“ do-
dává Veverková.                    

(Text a foto: bum)

Skoronice - S ohlasem, ne-
jen u místních, se setkávají 
folklorní akce, které organi-
zuje Kulturní a vlastivědné 
sdružení Skoronice. Vedle 
výborných vystoupení sou-
boru Děcka ze Skoronic se 
vedení obce zaměřuje i na 
setkávání se skoronskými 
pamětníky či lidmi cítícími 
se vztahem k této obci vy-
hlášené Jízdou králů. Na ná-
sledující sobotu 11. ledna se 
připravuje v sále Obecního 
domu od 16.30 hodin pro-
gram s názvem Novoroční 
vinšování s připomenutím 
letošního jubilejního výročí, 
30let založení skoronského 
krůžku. Vedle dětí vystou-
pí pamětníci Marie Rybová, 

František Nenička a Ludmila 
Mikulčíková. O hudební do-
provod se postará Varmužo-
va cimbálová muzika ze Sva-
tobořic-Mistřína.
„Tetička Rybová je skvělá 
vypravěčka, pamětnice ze 
starých skoronských rodů a 
už se také pěkně připravuje. 
Stejně tak, jak strýc Fanoš 
Neničků, jak mu u nás říká-
me. Milým hostem bude te-
tička Mikulčíková z Vaceno-
vic, úžasná lidová zpěvačka. 
Budou se zpívat vánoční ko-
ledy a vzpomínat, jak se sla-
vily vánoční svátky v jejich 
dětství,“ řekla ke scénáři po-
řadu jeho autorka a zároveň 
průvodkyně slovem Maruš-
ka Holcmanová.                (av)

Zuzana Veverková na be-
nefiční akci lesní mateřské 
školky. 

Folkloristé ve Skoronicích mají velkou radost, že po nedáv-
ných zdravotních obtížích se může tetička Marie Rybová (tře-
tí zleva) opět na pódiu mezi nimi ukázat.                Foto: A. Vrba

Pamětníci ze Skoronic
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NOVINKY 
OD ZELENÉHO 

STOLU!

FUTSAL
SPORTOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ Z HODONÍNSKA, KYJOVSKA A VESELSKA

NÁŠ TIP
FUTSAL – VARTA FUTSAL LIGA, 13. KOLO
FC TANGO HODONÍN – SK DYNAMO PCO 

ČESKÉ BUDĚJOVICE
ČTVRTEK, 9. LEDNA 2020 – 18:00 HODIN
SPORTOVNÍ HALA TEZA HODONÍN

HODONÍN – Situace v ligové ta-
bulce VARTA FUTSAL LIGY není 
pro jediného zástupce Hodonín-
ska, tým FC Tango Hodonín, ni-
kterak záviděníhodná, nicméně 
stále je před tímto týmem v tom-
to kalendářním roce ještě porce 
deseti utkání (5x doma, 5x ven-
ku) a až po ní se teprve bude celá 
sezona 2019-2020 hodnotit. 
Před důležitým ligovým zápa-
sem, který se odehraje již tento 
čtvrtek 9. ledna 2020 od 18 ho-
din v hale TEZA Hodonín před 
kamerami České televize na 
sportovním kanálu ČT Sport a 
soupeřem Jihomoravanů bude 
tým SK Dynamo PCO České 
Budějovice, jsem se sešel v ho-
donínské Kafárně s dvojicí nej-
důležitějších funkcionářů hodo-
nínského Tanga, a to předsedou 
klubu JIŘÍM „JUROU“ ŠTĚRBOU 
a místopředsedou a zároveň i 
trenérem „A“ družstva mužů MI-
ROSLAVEM BARTYZALEM. 

Oba nabídli zajímavý pohled do 
klubové kuchyně, takže ten vám 
nyní předkládám.
Po dvanácti odehraných zápa-
sech má Tango pouhé 3 body a 
drží poslední místo za jedinou 
výhru nad Mělníkem. Jak tedy 
dál?
„Co na to říct? Je to fakt špatné, 
protože po 12 zápasech jsme si 
připsali pouze tři body, což ur-
čitě neodpovídá historickému 
jménu Tanga, to si je třeba uvě-
domit! Myslím si, že zlomovým 
duelem byl ten druhý v pořadí 
na jihu Čech v Českých Budějo-
vicích. Domácí neodehráli utká-
ní vůbec dobře, přesto nakonec 
vyhráli 7:2, když poločas byl 
2:2. Jsem přesvědčený, že kdy-
bychom měli k dispozici lepší 
hřáčský potenciál, nemohli jsme 
tam prohrát. K zápasu jsme na-
stoupili vesměs s mladíky z ju-
niorky, kteří v podstatě poprvé 
hráli takový zápas mezi muži a 
to hned v první lize. Pak jsme 
šli od porážky k porážce a až na 
utkání doma s Mělníkem (7. kolo 
a výhra 9:4) jsme byli konečně v 
optimální sestavě a přišla i vý-
hra. V dalších zápasech v minu-
lém roce jsme buď na soupeře 
po sportovní stránce „neměli“ 
a nebo jsme hráli často ve slo-
žení, které zdaleka nemělo ty 
pravé ligové parametry. Přitom 
třeba ve Vysokém Mýtě v rámci 
11. kola jsme odehráli výborně 
prvních deset minut a  relativně 
nám vyšel i první poločas (4:2 
pro domácí), ovšem po přestáv-
ce to byl od nás už jen takový 
futsalový paskvil a konečná po-
rážka v poměru 3:10. Obecně až 
na výjimky (mladíci z juniorky a 
někteří staří kozáci, jako třeba 
Parobek, Buršík a Sopůšek) tady 
vůbec nevidím hráče, kteří mají 
zájem hrát za Tango Hodonín! 
Někteří hráči vysloveně čekají 
jen na peníze, nic jiného je bo-
hužel nezajímá a klidně tak bu-
dou hrát třeba kuželky za nějaký 
Pakistán, hlavně že z toho bude 
nějaká koruna. Když to vidím na 
jiných palubovkách, tak musím i 
tak trochu závidět: jiné mančafty 

doma neuvěřitelně makají, hráči 
jsou schopni sežrat palubovku a 
nás obrazně řečeno rozkopat,“ 
říká na úvod volné debaty ŠTĚR-
BA.
Situace určitě není pro vás jed-
noduchá, vždyť současný klub 
má celkem pět družstev, a to 
ženy, mládežnické kategorie U17 
a U19 a dva týmy mužů, ligové 
„A“ a „B“ celek, který hraje 2. ligu. 
„Je to pravda. Pro nás v klubu 
je to velká povinnost a závazek 
zajistit na chod pro těchto pět 
družstev řádné finanční krytí. 
Hráčům proplácíme cesťáky a 
mají vypsané prémie za vítěz-
ství. To se stalo zatím bohužel 
jen jednou, ale peníze v pořádku 
dostali. Rádi bychom to dělali 
však častěji, ale zatím k tomu ne-
byl bohužel důvod. Dnes to řek-
nu na rovinu: u mužů si nikdo ty 
peníze ani nezaslouží, neboť za 
ty výkony, co na podzim 2019 v 
lize předváděli, je mi líto! Ptám 
se – kde jsou ti Varmužové a jim 
podobní, kteří pendlují mezi A 
a B mužstvem, velkým zklamá-
ním je pro mě Doubravský, který 
měl být tahounem mužstva, ale 
bohužel se tak nestalo, více se 
čekalo od Cenka, s rozpaky taky 
přijímám vystoupení Levčíka, o 
Brňácích, kteří měli pomoci, ani 
nemluvě. Proto vidím nyní jako 
úkol číslo 1 najít takové hráče, 
kteří budou chtít hrát futsal za 
Tango a nebudou se dívat na 
to, zda za to bude nějaký velký 
finanční profit a pak to teprve 
může fungovat. Tak to je třeba u 
naší juniorky, kde kluci chodí s 
nefalšovaným nadšením na tré-
ninky a vždy se těší na samotná 
utkání. Tady je vidět srdíčko a 
chuť reprezentovat hodonínské 
Tango. Samozřejmě, že časem 
může dojít k hráčské selekci, ale 

věřím, že to pevné jádro už tady 
trvale zakotvilo a tady i zůstane,“ 
pokračuje ŠTĚRBA.

O slovo se hlásí i kouč mužů MI-
ROSLAV BARTYZAL, který pro 
NOVÉ SLOVÁCKO říká:
„Budu hodně kritický: je to špat-
né, protože máme jediný trénink 
v týdnu a přesto se často ani 
nesejdeme. To pak jen pročítám 
SMSky, ve kterých se hráči doká-
žou pouze omluvit. Je to vůbec o 
té hráčské morálce a přístupu. 
Kamkoliv přijedeme za soupe-
řem, máme problémy. Soupeř 
totiž na nás vyrukuje s nacviče-
nými signály, na což nedokáže-
me často včas zareagovat. Podle 
mě to je vše o přístupu každého 
hráče, který by měl zodpovídat 
nejen sám za sebe, ale měl by si 
uvědomit, že reprezentuje pře-
devším samotný klub FC Tan-
go Hodonín a tím i celý region. 
Kromě nevydařeného souboje v 
Českých Budějovicích, o kterém 
již Jura mluvil, si myslím, že jsme 
měli lépe zvládnout domácí zá-
pas s Libercem hned zkraje se-
zony ve třetím kole. V něm jsme 
vedli 2:0, ale po přestávce jsme 
se položili a nakonec vyhraný 
duel ztratili po výsledku 2:4. O 
záchranu se chceme sportovně 
poprat, proto jsme přijali i mož-
nost hrát nejbližší utkání před 
kamerami ČT. Věřím, že přijdou 
v hojném počtu  příznivci futsa-
lu, kteří našim borcům vytvoří 
výtečnou diváckou kulisu. Mohl 
by to být kvalitní zápas a já vě-
řím, že se tímto soubojem od-
razíme ode dna ligové tabulky. 
Futsal je totiž zimní halový sport 
a tak v klubu budeme chtít sou-
těž za každou cenu zachránit, 
protože moc možností sportov-
ního a diváckého vyžití v zimním 

odbodí v Hodoníně nenajdete. 
A znovu tvrdím – je to vše jen o 
morálním přístupu hráčů a tré-
ninkové píli!.“
Bylo by dobré ještě zmínit, jak 
se „televizní hodonínský futsal“ 
vlastně rodil. K tomu řekne více 
šéf hodonínského Tanga, JIŘÍ 
„JURA“ ŠTĚRBA.
„Velmi krátce jsme zvažovali, 
zda tu nabídku máme přijmout, 
ale nakonec jsme se rozhodli 
a tak se televizní zápas (na ČT 
Sport) uskuteční již tento čtvr-
tek, 9. ledna 2020, kdy od 18 
hodin hostíme ve sportovní hale 
TEZA v Hodoníně mužstvo SK 
Dynamo České Budějovice. Před 
samotným duelem se musí polo-
žit speciální palubovka za pomo-
ci jeřábu, v čemž nám hala vyšla 
vstříc. Je to celé nejen o Tangu 
Hodonín, ale je to i prezentace 
Města Hodonína a vlastně i celé-
ho regionu. Nevím o tom, že by 
některý klub v rámci Hodonín-
ska měl takovou možnost, jakou 
jsme teď dostali my z Tanga. V 
tomto jsme asi rarita. Už mě tře-
ba oslovila Černá Hora a já dou-
fám, že zájem sponzorovat tento 
futsalový ligový souboj bude 
velký. My připravujeme boha-
tou tombolu pro naše fanoušky, 

přijde celá juniorka, která v hale 
bude dělat tu správnou atmosfé-
ru a já chci věřit, že cestu na ten-
to důležitý zápas si najde hodně 
fanoušků, kterým chceme na 
oplátku nabídnout kvalitní spor-
tovní podívanou. Je to pro nás 
zápas o naději, protože šance na 
záchranu 1. ligy stále žije a to je 
důležité!“

A jak tipují první utkání Tanga 
Hodonín v lize v tomto kalen-
dářním roce oba hodonínští 
funkcionáři?
ŠTĚRBA: 
„Pokud budeme kompletní, vě-
řím, že zápas zvládneme a vy-
hrajeme o tři branky.“
BARTYZAL: 
„Nejsem žádný tipér a proto ani 
netipuji, protože bych asi všech-
no prohrál. Tady v tomto souboji 
věřím svým svěřencům a myslím 
si, že padně hodně gólů a my na-
konec vyhrajeme o dvě branky.“
TIP NOVÉHO SLOVÁCKA:
„Tango má před sebou veledůle-
žitý souboj v podstatě o holé bytí 
a nebytí a když k tomu přidáme 
přítomnost televizních kamer, 
tak jsme přesvědčeni, že se „hec-
ne“ a doma urve důležité ligové 
body po výsledku 5:2!“       (jop)

DŮLEŽITÝ SOUBOJ ČEKÁ JIŽ TENTO ČTVRTEK NA DOMÁCÍ PALUBOVCE NA LIGOVÉ FUTSALISTY HODONÍNSKÉHO TANGA!

HODONÍN – Podruhé 
v řadě postupují ho-
donínské stolní tenis-
tky do čtvrtfinále Ligy 
mistryň (LM)! Loňský 
prosincový los určil 
pro tým z jihu Mora-
vy hodně atraktivního 
protivníka, kterým 
je obhájce prvenství – 
polský celek KTS Enea 
Siarka Tarnobrzeg. 
Hodonín tohoto soka 
již dobře zná, když se 
s ním střetl v přímé 
konfrontaci naposledy 
vloni v základní skupi-
ně D Ligy mistryň. Jiho-
moravanky sice doma 
prohrály 0:3, ovšem 
v odvetě na polských 
stolech senzačně bodo-
valy po výhře 3:1, která 
jim garantovala postup 
do čtvrtfinále LM pro 
sezonu 2018/2019. 
První čtvrtfinálový zá-
pas SKST STAVOIMPEX 
HODONÍN versus
Tarnobrzeg se uskuteč-
ní již tento PÁTEK, 10. 
LEDNA 2020, v herně 
stolního tenisu na Li-
pové aleji v Hodoníně 
se začátkem v 18 ho-
din. Přijďte na kvalitní 
ping-pong - vaši pod-
poru budou hráčky 
Hodonína určitě potře-
bovat! Odveta v Polsku 
má oficiální termín ve 
dnech 14. - 16. února 
2020.

HODONÍN -  Dobrá 
zpráva z Havířova, kde 
v prosinci 2019 ovládly 
loňský ročník Českého 
poháru družstev prá-
vě stolní tenistky SKST  
STAVOIMPEX HODO-
NÍN. Ty nejprve v se-
mifinále lehce udolaly 
družstvo SK Dobré po 
jasné výhře 5:1, aby v 
dramatickém finále 
pokořily tradičního ri-
vala z nedaleké Břec-
lavi těsně 5:4. Vítězný 
bod zaznamenala za 
stavu nerozhodného 
4:4 Markéta Ševčíko-
vá, která ve čtyřech 
setech porazila svou 
soupeřku Karin Adám-
kovou. Nejlepší hráč-
kou finále byla jedno-
značně Polka v dresu 
Hodonína, Natalia Par-
tyka, která „udělala“ tři 
body, další pak přida-
la Ukrajinka Solomija 
Bratejko. GRATULACE 
CELÉMU TÝMU VČET-
NĚ ÚSPĚŠNÉHO KOUČE 
JAROSLAVA MIKESKY!

(pol)

VARTA FUTSAL LIGA

 1. Sparta Praha 10 1 1 99:26 31
 2. Plzeň 10 1 1 78:27 31
 3. Chrudim 10 1 1 64:15 31
 4. Teplice 8 0 4 69:43 24
 5. Slavia Praha 8 0 4 69:48 24
 6. Helas Brno 4 3 5 44:50 15
 7. Vysoké Mýto 4 0 8 41:66 12
 8. Česká Lípa 3 2 7 46:60 11
 9. Č. Budějovice 3 2 7 47:83 11
 10. Liberec 3 1 8 33:69 10
 11. Mělník 2 1 9 51:85 7
 12. TANGO HODONÍN 1 0 11 30:99 3

Jiří Štěrba. Miroslav Bartyzal.
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SPORTOVNÍ POZVÁNKY

HODONÍN – V minulém roce 
se ještě odehrály ve druhé ho-
kejové lize dvě kola v poslední 
třetině měsíce prosince, aby 
hokejový fanda šel v Novém 
roce poprvé na třetí nejvyšší 
hokejovou soutěž v Česku již 
o prvním lednovém víkendu, 
když jediný duel ze 29. kola se 
odehrál již 18. prosince 2019, 
a to zápas Moravské Budějovi-
ce – Šumperk. Drtiči nejprve 
zklamali v domácím souboji s 
Valachy z Valašského Meziří-
čí, v dalším kole (28.) měli ve 
skupině Východ volný los, aby 
do roku 2020 vstoupili domá-
cím soubojem s Kopřivnicí, 
kterou porazili po fotbalovém 
výsledku 2:1.
2. LIGA – VÝCHOD, 27. KOLO:
SHK Drtiči HODONÍN – Valaš-
ské Meziříčí 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)
Poslední utkání v roce 2019 
se Drtičům nevyvedlo, i když 
hráli ve svém domovském 
stánku. Domácí prohrávali v 
průběhu zápasu již 1:3, ale 
podařilo se jim jen snížit na 
2:3, když čtvrtou branku inka-
sovali poražení v čase 59:58 
při hře bez gólmana (Andrea-
se Kubáně, který měl na lavič-
ce nového kolegu – bývalého 
Drtiče Ondřeje Halodu) do 
prázdné branky. 
Drtiči postrádali obránce To-
máše Dřímala a útočníky Pe-
tra Jurču, Jakuba Čejku a Ma-
těje Charváta a od 12. minuty 

prohrávali 0:1, když se trefil 
Valach Pořízek. Vyrovnání 
zařídil obránce Miklík, který 
využil přesilovku (za katrem 
seděl hostující Vojtěch Baroš) 
a tvrdou ranou od modré čáry 
trefil šibenici hostující svaty-
ně.
Po přestávce si vzali hosté 
znovu vedení na svoji stranu, 
když brankáře Kubáně pokořil 
Dvořák (1:2) a po hrubce do-
mácího beka Ondřeje Ševčíka 
dokonce navýšil vedení Vala-
chů ve 36. minutě Vaněk – 1:3. 
Domácí se ale stačili vrátit 
ještě v této části hry do zápa-
su, neboť ve 39. minutě mířil 
mezi tři tyče útočník Drtičů 
Polák – 2:3.
Ve třetí části vývoj zápasu 
měli pod kontrolou hosté, ale 
naráželi na pevnou zeď s ná-
zvem KUBÁŇ! To domácí již 
tolik nebezpeční nebyli a šan-
cí na změnu skóre si vypra-
covali méně než „hladovější“ 
hosté. Definitivní rozhodnu-
tí padlo v poslední minutě, 
kdy se v čase 59:35 rozhodla 
domácí lavička pro hru bez 
brankáře, ale hosté toho vyu-
žili, aby Romančíkem dali do 
prázdné branky čtvrtý gólový 
zářez – 2:4.
Statistika zápasu:
Branky a nahrávky: 14. Mar-
tin Miklík (Janás, Matula), 39. 
Tom Polák (Miklík, Mlynář) 
– 12. Radek Pořízek (Pavlas, 

Romančík), 27. Petr Dvořák 
(Vaněk, Seidler), 36. Rostislav 
Vaněk, 60. Michal Romančík 
do prázdné branky při power-
-play Drtičů, vyloučení: 2:3, 
využití: 1:1, v oslabení: 0:0, 
rozhodovali: Radim Slavka – 
Bohuslav Maloušek a Martin 
Hübl, 1093 diváků.
„Přijel k nám velice kvalitní 
soupeř, který velmi dobře brá-
nil. Zápas rozhodla šíře hostu-
jícího kádru. My jsme na konci 
roku hodně zdecimovaní, což 
bylo vidět. Hosté byli lepší, za-
slouženě získali tři body. My 
bychom k výhře potřebovali 
štěstí, ale v poslední sekun-
dě druhé třetiny jsme mohli 
srovnat na 3:3 (ovšem Do-
minik Matula pálil ve výhod-
né pozici těsně vedle – pozn. 
red.), branku jsme ale nedali. 
Zápas jsme dohrávali v osmi, 
devíti hráčích, navíc David Ja-
nás s Honzou Bulínem, stejně 
jako Oldřich Horák, celý týden 
netrénovali. Není to výmluva, 
ale bylo vidět, že taháme nohy. 
I přesto chci klukům poděko-
vat, na ledě nechali opravdu 
všechno, ale někdy to tak pro-
stě je. Věřím, že se nám uzdra-
ví tři útočníci (Čejka, Jurča 
a Charvát), jejich absence je 
znát,“ řekl po porážce domácí 
lodivod MICHAL KONEČNÝ.  
Další výsledky tohoto kola:
Kopřivnice – Havlíčkův Brod 
2:1 po prodloužení (0:1, 0:0, 

1:0 – 1:0), 898 fanoušků,
Opava – Moravské Budějovice 
5:3 (1:1, 2:1, 2:1), 383,
Žďár nad Sázavou – Nový Jičín 
4:0 (1:0, 2:0, 1:0), 638,
volno měl Šumperk.
2. LIGA – SKUPINA VÝCHOD, 
28. KOLO:
Hodonínští Drtiči měli v tomto 
kole volný los. Jinak je bilance 
zápasů vyrovnaná (2-0-2), 
když suverénní postavení po-
tvrdili šumperští Draci, kteří 
doma pokořili Žďár nad Sáza-
vou po výsledku 5:3 (2:1, 2:1, 
1:1) před pěknou druholigo-
vou návštěvou – 1448 divá-
ků. Obrovské překvapení se 
zrodilo na Valašsku (Valašské 
Meziříčí), kde beznadějně po-
slední Moravské Budějovice 
sice po první třetině prohrá-
valy 0:1, nakonec si ale domů 
odvezly všechny tři body za 
jasnou výhru v poměru 5:1! 
Zbývající výsledky tohoto 
kola:
Kopřivnice – Opava 4:1 (0:1, 
3:0, 1:0), 702,
Nový Jičín – Havlíčkův Brod 
1:4 (0:2, 1:1, 0:1), 386,
Valašské Meziříčí – Moravské 
Budějovice 1:5 (1:0, 0:3, 0:2), 
256.
2. LIGA – SKUPINA VÝCHOD, 
29. KOLO:
SHK Drtiči HODONÍN – Ko-
přivnice 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Po delší době nastoupil v do-
mácím týmu uzdravený útoč-

ník Petr Jurča a hned se zapsal 
do střelecké listiny, když v 51. 
minutě překonal gólmana Pe-
tra Hromadu a velkou měrou 
se zasloužil o tři body pro Dr-
tiče. Ti poprvé představili trio 
mladíků ze zlínské juniorky 
(Jáchym Janošek, Sebastian 
Fajkus a Matěj Sebera), kteří 
určitě svým výkonem nezkla-
mali a ukázali, že by mohli být 
pro Hodonín do budoucna pří-
nosem.   
Statistika utkání:
Góly a nahrávky: 1. Tomáš Ko-
mínek, 51. Petr Jurča (Miklík) 
– 45. Miroslav Marek (Gola), 
vyloučení: 2:3, bez využití, 
rozhodovali: Martin Maťašov-
ský – Bohuslav Maloušek a 
Roman Komínek, 997.
„Jsem spokojený, kluky jsem 
za výkon pochválil. Byl to vy-
rovnaný zápas a určitě to ne-
bylo jednoduché, ale ve finále 
jsme to ubouchali. Tři body 
jsou pro nás strašně důležité. 

I po vyrovnání jsme šli za vý-
hrou a nakonec ten gól jsme 
i vstřelili. Těší mě, že ho dal 
právě Petr Jurča, který nám 
hrozně dlouho chyběl. Věřím, 
že mu branka pomůže a bude 
nadále oporou mužstva. Podr-
žel nás také brankář Andreas 
Kubáň, který znovu zachy-
tal fantasticky a velmi dobře 
zahráli i tři mladíci ze Zlína, 
kteří se nebáli hrát. Byli aktiv-
ní, na ledě vypadali opravdu 
dobře. Je to cesta do budouc-
na, s mladými hráči musíme 
dál pracovat,“ řekl po první 
výhře v tomto kalendářním 
roce kouč Drtičů MICHAL KO-
NEČNÝ.
Další výsledky 29. kola: Mo-
ravské Budějovice – Šumperk 
4:9 (2:4, 1:1, 1:4), 295, Havlíč-
kův Brod – Valašské Meziříčí 
3:6 (1:3, 1:1, 1:2), 525, Opava 
– Nový Jičín 7:3 (4:1, 0:2, 3:0), 
519, volno měl tým ze Žďáru 
nad Sázavou.                       (pol)

HODONÍN – Druhý hoke-
jový klub z města Hodo-
nína (SHKM HODONÍN) je 
druhým rokem v Krajské 
lize jihu Moravy a Zlínska 
a oproti minulé sezoně si 
zatím vede střídasvě-ob-
lačno. V posledním utkání 
roku 2019 hostil doma ho-
kejisty z Březiny, o prvním 
lednovém víkendu tohoto 
roku pak cestoval za svým 
sokem do Uničova, ale zá-
pas se hrál až v neděli po 
uzávěrce vydání tohoto čís-

la NOVÉHO SLOVÁCKA.
KRAJSKÁ LIGA JIHU MO-
RAVY A ZLÍNSKA – 17. 
KOLO:
SHKM HODONÍN – TJ Sokol 
Březina 8:4 (3:0, 3:2, 2:2)
Domácí začali tento duel 
svižně, když po jedenácti 
minutách vedli 3:0 a donu-
tili tímto ke střídání bran-
kářů na straně soupeře: 
zde opustil ledovou plochu 
hodonínského zimáku ve 
12. minutě Hynšt, kterého 
v brance vystřídal kolega z 

lavičky Jakubčík. U domá-
cích se zaskvěl výtečnou 
bilancí útočník Aleš Dufek, 
který dal dvě branky a na 
další čtyři góly se podílel 
asistencemi! Za zmínku 
stojí i pohled do kanadské-
ho bodování zkušeného do-
mácího snajpra Petra Peše, 
který jako první v krátké 
historii klubu SHKM Hodo-
nín si připsal 100 kanad-
ských bodů. Na tuto hranici 
dosáhl přesně v čase 36:22, 
kdy dal šestý gól svého 

týmu a svůj druhý v tomto 
utkání.
Statistika zápasu:
Branky a nahrávky SHKM 
Hodonín: 7. Jakub Tomi 
(Směřička, Dufek), 9. Aleš 
Dufek, 11. Dominik Smě-
řička (Chalupa), 23. Jiří 
Sedlák (Račický), 29. Petr 
Peš (Tomi, Dufek), 37. Petr 
Peš (Dufek, Venclík), 51. 
Jiří Sedlák (Peš, Dufek), 
60. Aleš Dufek do prázdné 
branky, když hosté hráli 
přesilovku 6 proti 4 bez 

gólmana, vyloučení: 6:4, 
využití: 2:0, v oslabení: 2:0, 
střely na branku: 37:32, ří-
dili: Slavka – Bačák a Kuče-
ra, 421 diváků.
„V první části jsme měli 
pět vyloučených, což by se 
nám nemělo stávat. Ode-
hráli jsme tedy skoro polo-
vinu této části ve čtyřech, 
ale přesto jsme paradoxně 
dali v přesilovce i oslabení 
branky my, což nás nakoplo 
a třetinu jsme tak vyhráli 
3:0. Soupeř, i když je v ta-

bulce poslední, byl hou-
ževnatý a snažil se až do 
samotného konce.  
Od druhé třetiny jsme tro-
chu polevili, ale pořád jsme 
si udržovali bezpečný od-
stup o tři až čtyři góly. Dou-
fám, že jsme naše fanoušky 
posledním zápasem v roce 
2019 potěšili a přeju si, 
abychom se nadále zlep-
šovali,“ řekl pro web klubu 
SHKM Hodonín kouč vítězů 
JAN PRČÍK.

(jop)

DRTIČI JAK POČASÍ - STŘÍDAVĚ-OBLAČNO

STŘEDA 8. LEDNA 2020
	Lední hokej
2. liga – Východ, 30. kolo: Žďár nad Sázavou – SHK Drtiči Hodonín, první 
buly bude vhozeno v 18:00 hodin
ČTVRTEK 9. LEDNA 2020
	Futsal
VARTA FUTSAL LIGA – 13. kolo, FC Tango Hodonín – SK Dynamo PCO Čes-
ké Budějovice, sportovní hala TEZA Hodonín, hraje se od 18 hodin (zápas 
navíc vysílá přímým přenosem sportovní kanál České televize ČT Sport)
PÁTEK 10. LEDNA 2020
	Lední hokej
Extraliga – ČESKO, 35. kolo: Zlín – Třinec, 17:30
	Stolní tenis
ŽENY - První utkání čtvrtfinále Ligy mistryň, SKST Stavoimpex Hodonín 
– KTS Enea Siarka Tarnobrzeg (Polsko), herna stolního tenisu při hale 
TEZA v Hodoníně, začátek utkání je v 18:00 
SOBOTA 11. LEDNA 2020
	Futsal
Juniorská liga – kategorie U17, 5. kolo, FC Tango Hodonín – AC Sparta 
Praha, 9:00, FC Tango Hodonín – SK Slavia Praha, 13:10,
Juniorská liga – kategorie U19, 5. kolo, FC Tango Hodonín – AC Sparta 
Praha, 10:40, FC Tango Hodonín – SK Slavia Praha, 14:50 – vše se odehraje 
ve sportovní hale TEZA v Hodoníně

	Házená
MOL LIGA – ŽENY, 16. kolo: ŠŠK Prešov – SHK Veselí nad Moravou, 17.30, 
HK Slovan Duslo Šaľa – HK Hodonín, 18:00
	Lední hokej
2. liga (Východ) – 31. kolo: Opava – SHK Drtiči Hodonín, 17:00
NEDĚLE 12. LEDNA 2020
	Futsal
2. liga – skupina Východ, 14. kolo: FC Tango Hodonín B – Žabinští Vlci 
Brno, víceúčelová sportovní hala na Lipové aleji v Hodoníně, 19:00
	Lední hokej
Krajská liga jihu Moravy a Zlínska, 19. kolo, SHKM Hodonín – Brumov-
-Bylnice, ZS v Hodoníně, 17:00
STŘEDA 15. LEDNA 2020
	Lední hokej
2. liga (Východ) – 32. kolo: SHK Drtiči Hodonín – Moravské Budějovice, 
zimní stadion Hodonín, 18:00
ČTVRTEK 16. LEDNA 2020
	Lední hokej
Krajská liga jižní Moravy a Zlínska, 20. kolo, Kroměříž – SHKM Hodonín, 
18:00
PÁTEK 17. LEDNA 2020
	Futsal
2. liga – skupina Východ, 15. kolo: FC Baník Ostrava – FC Tango Hodonín 
B, 20:00

SOBOTA 18. LEDNA 2020
	Házená
MOL LIGA – ŽENY, 17. kolo: SHK Veselí nad Moravou – HK Sokol RMK 
Bánovce nad Bebravou, 17:00, hala „Peklo“ ve Veselí nad Moravou, HK 
Hodonín – DHC Sokol Poruba, víceúčelová sportovní hala TEZA Hodonín, 
hraje se od 17:30
	Lední hokej
Extraliga – ČESKO, 37. kolo: Zlín – Sparta Praha, 15:00
2. liga (Východ) – 33. kolo: SHK Drtiči Hodonín – Nový Jičín, ZS Hodonín, 
hraje se již od 15:00
NEDĚLE 19. LEDNA 2020
	Futsal
VARTA FUTSAL LIGA – 14. kolo, FTZS Liberec – FC Tango Hodonín, hraje 
se od 19:30,
Juniorská liga – kategorie U17, 6. kolo, FC Tango Hodonín – FTZS Liberec, 
9:00, FC Tango Hodonín – FC Démoni Česká Lípa, 10:40,
Juniorská liga – kategorie U19, 6. kolo, FC Tango Hodonín – FTZS Liberec, 
9:50, FC Tango Hodonín – FC Démoni Česká Lípa, 11:30 – všechna utkání 
uvidí fanoušek mládežnického futsalu v hale TEZA Hodonín na Lipové 
aleji 
	Lední hokej
Extraliga – ČESKO, 38. kolo: Kometa Brno – Plzeň, 15:00,
Krajská liga jižní Moravy a Zlínska, 21. kolo, SHKM Hodonín – Uherský 
Ostroh, ZS Hodonín, 17:00 hodin

ZELENO-ČERNÍ HODOŇÁCI JSOU V KRAJSKÉ LIZE V POLOVINĚ TABULkY

2. LIGA - VÝCHOD 
1.  Šumperk 20 3 1 2 132:63 67 
2.  Havl. Brod 14 2 3 7 100:82 49 
3.  Opava 14 1 1 10 101:85 45 
4.  Val. Meziříčí 12 1 4 9 95:79 42 
5.  HODONÍN 8 7 2 8 101:97 40 
6.  Kopřivnice 10 1 2 13 84:87 34 
7.  Nový Jičín 8 3 0 15 78:114 30 
8.  Žďár n. Sáz. 8 1 3 13 84:102 29 
9.  Mor. Budějovice 3 0 3 20 78:144 12
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ŽENY: HÁZENÁ - MOL LIGA
1. Most 14 0 1 543:361 28
2. Michalovce 11 1 2 448:309 23
3. Šaľa 11 0 3 426:341 22
4. Olomouc 11 0 4 444:393 22
5. Poruba 10 0 5 418:348 20
6. Slavia Praha 8 3 4 430:388 19
7. Písek 8 2 5 425:412 18
8. Zlín 8 0 7 392:396 16
9. VESELÍ N. MOR. 6 1 8 436:410 13
10. Dun. Streda 4 2 9 401:463 10
11. HK HODONÍN 3 1 11 369:448 7
12. Prešov 3 0 12 403:442 6
13. Hlohovec 2 0 13 375:527 4
14. Bánovce nad B. 0 0 15 311:583 0

HODONÍN – Na konci mi-
nulého roku se hrálo 4. kolo 
(čtvrtfinále) v Českém poháru 
v házené žen, kde startovaly i 
dva týmy z našeho regionu: Pa-
nenky z Veselí nad Moravou a 
nováček MOL ligy – HK Hodo-
nín. Oba celky nakonec u svých 
soupeřek (hrálo se na jedno 
utkání) shodně prohrály, takže 
nyní se můžou už soustředit 
jen na samotnou MOL ligu. Do 
Final Four, které se bude hrát v 
měsíci březnu, tak postoupily 
celky Písku, Mostu, Olomouce 
a Poruby.
Sokol Písek – SHK VESELÍ NAD 
MORAVOU 30:25 (15:14)
Hráno 20. 12. 2019 a Jihomo-
ravanky od počátku na jihu 
Čech tahaly za kratší konec 
házenkářského provazu. Více 

chtěly bodovat Jihočešky, které 
si nakonec po zásluze zahrají 
semifinálovou partii, která je 
na pořadu v březnu.
Statistika zápasu:
Nejvíce branek za Písek: Hana 
Kvášová 7, Kristýna Kubišová 
6, Michaela Pešková 5/2, Ve-
ronika Michková 4, góly pora-
žených: Tereza Kubáčková 7/2, 
Diana Michálková 4/2, Kristína 
Pastorková 4, Kateřina Novot-
ná 3, Veronika Štipčáková 2, 
Anna Vodná 2, Yuliia Kučerová 
1/1, Laura Víchová 1, Sabina 
Kutálková 1, rozhodovali: Ra-
doslav Kavulič a Dalibor Pavlát.
DHK Zora Olomouc – HK HO-
DONÍN 34:21 (15:7)
Hrálo se 28. 12. 2019 a již po 
prvním poločase bylo na Hané 
zřejmé, že postup si vybojují 

domácí házenkářky. Hodo-
nín tak musí soustředit nyní 
všechny síly na ligovou soutěž, 
ve které zatím patří mezi nej-

slabší co se týče prozatímního 
bodového zisku – jen 7 bodů. 
Statistika zápasu:
Nejvíce gólů za Olomouc: An-

namária Patrnčiaková 8/2 – 
jinak bývalá hráčka Hodonína, 
Iva Závišková 6, Tatiana Gajdo-
šíková 6, Magda Kašpárková 
4, branky Hodonína: Natálie 
Gärtnerová 5, Petra Jadamíko-
vá 4, Šárka Pospíšilová 2, Niko-
la Kalinová 2, Hedvika Nová-
ková 2, Barbora Vavroušková 
2, Diana Tomašechová 1, Lucie 
Králová 1, Charlota Cholevová 
1, Bára Krejčíková 1, řídili: Pa-
vel Friedel a Tomáš Kučerka, 
200 diváků.
„Poslední zápas starého roku 
se nám bohužel nepovedl, když 
do semifinále poháru jsme 
nepostoupily, což nás pocho-
pitelně mrzí. Olomouc byla ve 
všech ohledech lepší. Nepro-
sazovaly jsme se z dálky, napá-
chaly jsme množství technic-

kých chyb, což domácí hráčky 
trestaly z rychlých protiútoků. 
Také v obraně jsme ale dělaly 
mnohdy laciné chyby, které 
soupeřky dokázaly potrestat. 
Doufáme, že druhá část sezo-
ny bude lepší než ta podzimní 
a nám nezbývá nic jiného, než 
dále pracovat,“ řekla pro web 
hodonínského klubu jeho pi-
votka PETRA JADAMÍKOVÁ. 
Zbývající výsledky čtvrtfinálo-
vé série v Českém poháru:
Handball PSG Zlín – DHK Baník 
Most 23:39 (10:18), 82 diváků, 
DHC Sokol Poruba – DHC Sla-
via Praha 30:25 (14:16), 157. 
Postup do následujících semi-
finálových bojů si vybojovaly 
družstva Písku, Olomouce, 
Mostu a Poruby.

(pol)

HODONÍN – První dějství po 
Novém roce čekalo na házen-
kářky v nejvyšší soutěži v Česku 
a na Slovensku. V MOL lize bylo 
o víkendu na pořadu 15. kolo, ve 
kterém oba týmy z našeho regi-
onu hrály před svými fanoušky 
a oba shodně dva ligové body 
odevzdaly. U nováčka z Hodoní-
na už to ani moc nepřekvapuje, 
ale další komplikace si způsobi-
ly veselské Panenky, které v hale 
„Peklo“ nestačily na házenkářky 
z ostravské Poruby. K velkému 
překvapení došlo na Žitném os-
trově v Dunajské Stredě, která 
jako nováček soutěže připravila 
velkého favorita (Slavii Praha) o 
bod po remíze 33:33, když pli-
chtu zachránily hostující hráčky 
brankou z poslední minuty ne-
čekaně vyrovnaného duelu.
MOL LIGA – 15. KOLO:
HK HODONÍN – Sokol Písek 
21:33 (7:15)
Hodonín si zaknihoval pátou 
porážku v řadě, když z výhry se 
radoval naposledy v 10. kole na 
palubovce Hlohovce, kde 9. lis-
topadu 2019 vyhrál nejtěsněj-
ším rozdílem 32:31. Od té doby 
je to herní a střelecká marnost 
nad marnost v podání Jihomo-
ravanek, které tak zřejmě defi-
nitivně „nakročily“ do skupiny o 
záchranu, ve které se po základ-
ní části představí čtyři nejhůře 
umístěná česká družstva s tím, 
že získané body po základní 
části se budou počítat do skupi-
ny play-out.
Jihočešky neměly na jihu Mo-
ravy větší problém, když v 11. 
minutě vedly bez většího na-
sazení pohodlně 6:1! Pak měla 
šanci na snížení domácí spojka 
Kalinová, ale sedmičku nedala 

(stejně jako později Cholevová a 
Gärtnerová) a potvrdila tak, že 
současný tým kouče Bárty má 
daleko k ligovým parametrům. 
Opět jsme viděli neskutečné 
množství triviálních technic-
kých chyb v podání domácích 
hráček a protože výhozy písec-
ké gólmanky byly vesměs přes-
né, hned devět gólů dostaly po-
ražené po rychlých brejcích do 
odkryté hodonínské obrany, a 
to prosím jen za první poločas! 
Trápení a nepohodu v hodo-
nínském týmu dokumentují i 
tři neproměněné sedmimetro-
vé hody, ale především zaráží 
herní projev nováčka, který se 
v každém zápase na palubovce 
jakoby hledal! Hodonínský fa-
noušek tak prožívá velké zkla-
mání a ukazuje se, že cesta k 
výraznému zlepšení je momen-
tálně v nedohlednu. Nechceme 
být sice až moc pesimističtí, ale 
oprávněnost k reálnému opti-
mistickému uvažování směrem 
k ligovým házenkářkám HK Ho-
donín není bohužel v současné 
situaci na místě! 
K světlým okamžikům poraže-
ných patřil časový úsek od 44. 
- 45. minuty, kdy při oslabení 
(vyloučena byla Gärtnerová) 
vsítil Hodonín dvě branky, ale to 
je hodně slabá vizitka. Písek tak 
zaslouženou výhrou potvrdil, že 
má v úmyslu letos vážně bojovat 
o play-off, i když roky předtím 
hrával pravidelně o záchranu a 
navíc už teď se raduje z postupu 
mezi čtyři nejlepší mužstva Čes-
ka v letošním ročníku Českého 
poháru.
Zápas nedohrála hostující pravá 
spojka Nikola Kozáková, která 
odstoupila ve druhé půli po zra-

nění prstu pravé ruky. Pro jisto-
tu odjela na kontrolu do hodo-
nínské nemocnice.
Statistika utkání:
Nejvíce gólů Písku: Kristýna Ku-
bišová 8/1, Hana Kvášová 4, Ve-
ronika Benešová 4, sedmimet-
rové hody: 5/2 – 2/2, vyloučení: 
3:3, rozhodovali: Jiří Králíček a 
Milan Letev, 150 diváků.
Sestava a branky Hodonína:
Iveta Blažková, Barbora Zicho-
vá – Diana Poláchová 5, Diana 
Tomašechová, Aneta Begalová 
2, Petra Jadamíková 3, Natálie 
Gärtnerová 2/2, Lucia Toma-
šechová, Šárka Pospíšilová 2, 
Nikola Kalinová 1, Charlota 
Cholevová 2, Bára Krejčíková, 
Hedvika Nováková 3, Simona 
Višňovská, Kornelia Malecka 1.
„Písek dominoval v přechodu 
do rychlých protiútoků na zá-
kladě našich nepřipravených 
střel a už za první poločas nám 
dal z toho 9 branek. To změni-
lo celkový obraz hry. Měli jsme 
problém v obranné fázi 1 na 1, 
kdy jsme dovolili soupeřkám 
lehké střely z osmi metrů a 
blíže, ale to je v podstatě naše 
bolest od začátku této sezony. 
Je to způsobeno i absencí na 
trénincích a tím i celkovým tré-
ninkovým objemem, který je z 
mého pohledu nízký. Co bylo 
dnes dobré? Některé zákroky 
brankářky Blažkové a zakonče-
ní herních situací našich křídel. 
Jede se zápas od zápasu. Jsme si 
vědomi, že jsme v ohroženém 
pásmu, nicméně je to o té naší 
připravenosti. Chce to změnit 
svůj individuální výkon a dát 
tomu trpělivost. Snaha je z naší 
strany velká, stále budeme bo-
jovat v každém utkání o každý 

bod, ať máme tu pozici co nej-
lepší,“ řekl NOVÉMU SLOVÁCKU 
po páté porážce za sebou kouč 
Hodonína TOMÁŠ BÁRTA.
„Nečekali jsme takový průběh, 
nicméně jsem za to velmi ráda. 
Hodně jsme se soustředili na 
obranu, což bylo v dnešním 
utkání rozhodující. Myslím si, že 
pro sebevědomí týmu bylo toto 
velmi důležité utkání. Hodonína 
fantasticky zachytala brankářka 
(Blažková). A co se týká našich 
ambicí, tak před sezonou bylo 
naším cílem postoupit do play-
-off a to stále platí. Střed ligové 
tabulky je nyní hodně vyrovna-
ný, ale já jsem toho názoru, že je 
potřeba se soustředit na vlastní 
hru a výkony a tak už nás ne-
musí zajímat, jak hrají soupeři 
kolem nás. Je třeba se na každý 
zápas stoprocentně koncentro-
vat,“ konstatovala na hodonín-
ské palubovce trenérka Písku 
KATEŘINA KECLÍKOVÁ.
SHK VESELÍ NAD MORAVOU 
– DHC Sokol Poruba 19:27 
(10:14)
Házená je sice kolektivní sport, 
ale pokud ztratíte nejlepší střel-
kyni, jako se to stalo v prosinci 
2019 veselskému klubu, kte-
rý opustila nejlepší kanonýrka 
MOL ligy v podzimní části sezony 
2019-2020 Yuliia Kučerová (101 
branek), jenž následovala man-
žela do Německa,  tak v ofenzivě 
družstva se to prostě musí pro-
jevit. A ukázal to v plné nahotě 
hned úvodní ligový duel na star-
tu roku 2020, ve kterém udávaly 
tempo hry ostravské házenářky, 
které nakonec zaslouženě naplno 
bodovaly.
Statistika zápasu:
Nejvíce branek Poruby: Eliška 

Desortová 8 – ve 38. minutě od-
stoupila pro zranění levého kot-
níku, Silvie Polášková 5/1, Barbo-
ra Mýlková 4, Markéta Prašivková 
4, góly domácího týmu: Laura Ví-
chová 6, Anna Vodná 2, Dagmar 
Lukšíková 2, Diana Michálková 
2/1, Krisína Pastorková 2/2, Te-
reza Kubáčková 2, Kateřina No-
votná 1, Veronika Štipčáková 1, 
Sabina Kutálková 1,  sedmičky: 
4/3 – 1/1, vyloučení: 1:1, řídili 
Tomáš Bubeníček a Tomáš Pet-
ruška před 250 diváky.
„Nemá smysl se vymlouvat na 
to, že nám chyběla Kučerová, 
věděli jsme o tom předem. Po-
kud nebudeme proměňovat 
šance a hrát v obraně i v útoku 
bez disciplíny, tak to nemůže 
fungovat. S tímto výkonem se 
můžeme připravovat pouze na 
to, s kým budeme hrát o zá-
chranu,“ řekl kriticky na adresu 
výkonu Panenek jejich lodivod 

ĽUBOŠ HUDÁK.
Další známé výsledky tohoto 
kola: Most – Hlohovec 42:17 
(19:10), 415, Olomouc – Pre-
šov 32:26 (18:10), 260, Dunaj-
ská Streda – Slavia Praha 33:33 
(17:17), 252, Zlín – Bánovce nad 
Bebravou 35:19 (18:8), 182.

(pol)

HODONÍN – Již 14. ročník Mezi-
národního trurnaje padesátní-
ků ve futsale se konal ve druhé 
polovině měsíce prosince 2019 
ve sportovní hale TEZA Hodo-
nín. Tohoto ročníku se zúčast-
nilo celkem pět týmů, a to: MŠK 
Žilina, Iskra Holíč a tři mužstva 
z hodonínského regionu – Slo-
van Hodonín, Slavoj Rohatec a 
Jiskra Kyjov. V minulém klání 
se radovali z konečného prven-
ství futsalisté ze slovenského 
Holíče, teď však zcela propadli 
a skončili až na posledním mís-
tě! Jako nováček se na tomto 
turnaji představili borci z Ro-
hatce, kteří dokázali první dva 
týmy obrat o body, když se Ži-
linou a Hodonín hráli vždy 0:0. 
Z prvenství se nakonec rado-

vali Slováci ze vzdálené Žiliny, 
kterým stačilo uhrát v malém 
finále proti domácímu celku z 
Hodonína remízu, což se nako-
nec i podařilo (1:1) a tak brali 
zaslouženě první místo.
Výsledky:
MŠK ŽILINA – Kyjov 5:1, - Ro-
hatec 0:0, - Hodonín 1:1, - Holíč 
4:1,
SLOVAN HODONÍN – Kyjov 2:1, 
- Rohatec 0:0, - Holíč 4:2,
SLAVOJ ROHATEC – Kyjov 3:2, - 
Holíč 1:1,
JISKRA KYJOV – Holíč 1:0.
Konečné pořadí:
1. ŽILINA – bilance 2-2-0, skóre 
10:3, 8 bodů,  
2. HODONÍN – 2-2-0, 7:4, 8,
3. ROHATEC – 1-3-0, 4:3, 6,
4. KYJOV – 1-0-3, 5:10, 3 a

5. HOLÍČ – 0-1-3, 4:10, 1 bod.
Hodonínští pořadatelé vyhlá-
sili tradičně po skončení toho-
to turnaje i nejlepší matadory 

vydařené jednodenní akce. 
Vyhodnocení se uskutečnilo v 
kavárně Rozmarýn i za přítom-
nosti starosty města Hodonín 

Libora Střechy. Nejlepším gól-
manem byl vyhodnocený Milan 
Lamač (Rohatec), hráčem Fran-
tišek Mrmus (Žilina), střelcem 
čtyřbrankový Václav Janouško-
vec (Hodonín) a taktéž se do-
stalo ocenění i pro nejstaršího 
hráče, kterým byl 67letý Milo-
slav Mráz z Hodonína.
„Úroveň celého turnaje byla 
dobrá a myslím si, že tento pro-
běhl naprostro hladce. Mrzí mě, 
že byly problémy s mužstvem 
z Uherského Hradiště, které 
odřeklo účast až na poslední 
chvíli, takže jsem pak ihned 
kontaktoval slovenskou Senicu 
a družstvo z Velké nad Veličkou. 
Oba týmy ale odřekly, přesto 
byla naděje, že přijedou borci 
z ostravského Baníku, což bylo 

ČESkÝ POHÁR: STOPKA PRO VESELANkY I HODONÍN

LOŇSkÝ VÍTĚZ Z HOLÍČE SKONČIL NA POSLEDNÍ PŘÍČCE!

Z utkání ČP Písek versus Veselí nad Moravou.     Foto: Václav Kozma

O míč bojuje kvarteto házenkářek, přičemž má k němu nejblíž do-
mácí Kristína Pastorková (vpravo). Z ligového zápasu Veselí nad 
Moravou – Poruba (19:27).                                      Foto: Hynek Zdeněk

Vítězem 14. ročníku v turnaji futsalistů v Hodoníně se nakonec 
stali borci ze slovenské Žiliny (vlevo).                    Foto: Josef Petrica

domluvené přes mého kama-
ráda Františka Komňackého 
(jinak bývalý kouč fotbalu tře-
ba v Žilině, Ostravě, Jablonci 
nebo v Hodoníně), ale ani to se 
nepovedlo. Na tento rok máme 
domluvenou brněnskou Zbro-
jovku, takže je reálné, že tento 
populární turnaj bude o více 
účastnících. Byly různé návrhy 
na změnu termínu, takže je do-
cela možné, že letos se bude v 
Hodoníně bojovat o pohár pro 
vítěze ne v prosici, ale již o mě-
síc dříve. Jinak chci touto cestou 
poděkovat všem sponzorům, 
kteří se na této akci podíleli, 
protože bez jejich pomoci by 
to nebylo reálné  vlastně uspo-
řádat,“ řekl po skončení turnaje 
hlavní pořadatel ZDENĚK ME-
LICHAR z Hodonína.

(pol)

Hodonín už jakoby rezignoval a smířil se s tím, že bude hrát ve skupině jen o záchranu!
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Pavlica je zdejším známým výtvarníkem a synovec Josef Pavlica vyhrával premiérově na jeho vyrobený flašinet.Ježíšek-Staník s Marií-Veronikou a Josefem-Stanislavem Náhlíkovými se svými tetičkami a trojicí králů.

V průvodu od obecního úřadu ke kostelu bylo vidět i trubače ze sousedního Tasova v pěkném zimním vystrojení. Závěr průvodu tvořila skupinka místních hasičů v dobovém vystrojení a trojice králů na koních. 

Zpěvačka dechové hudby Blatnička Hana Náhlíková se pyšnila na cestě k betlému s vnoučkem Sta-
níkem Náhlíkem.

Čelo průvodu s betlémskou rodinkou vchází do prostranství před kostelem.

Exstarosta Hroznové Lhoty se nevzdal tradiční funkce pošmistra a rozdával malovanou pohlednici 
betléma divákům. Na snímku ji právě obdržel starosta Vnorov Antonín Gazárek.

Na pódiu před betlémem vystoupili vedle domácích folkloristů i hosté z Kozojídek a Starého Hrozen-
kova. Na našem snímku děti ze souboru Špačci a Hrozének.

Pravidelný vystupující domácí sbor žen vedený Ludmilou Mackovou (první zleva). Divácký zájem neupadá a vedle civilistů je vidět hodně krojovaných. 
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