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STRÁŽOVICE – O tom, že je z 
parkoviště nedaleko od srubu 
z kopce u Babího lomu vidět za 
ideálního počasí široko daleko a 
to nejenom s pohledem na naše 
krásné Moravské Slovácko, ale 
také do Rakouska, není pochyb. 
K úplné spokojenosti neznalé-
ho pozorovatele má posloužit i 
určitá pomůcka, která zde byla 
slavnostně dána do užívání po-
slední březnovou sobotu. 
„Projekt s názvem Relaxační 
místo s vyhlídkou na Moravské 
Slovácko vznikl díky Malým vě-
cem kolem nás od společnosti 
Vetropack Moravia Glass Ky-
jov a podpoře obce Strážovice. 
Vedle laviček k posezení zde 
byla u kamenného kříže man-
želů Anežky a Matěje Poláčko-
vých vybudovaná velká mapa 

popisující místa, kam lze do-
hlédnout,“ řekla NOVÉMU SLO-
VÁCKU autorka projektu a orga-
nizátorka akce Ludmila Bulová 
ze Strážovic.
Přítomní návštěvníci, kterých 
se sešlo kolem padesátky, za 
příjemného slunečného poča-
sí, ale za špatné viditelnosti do 
dálky, byli seznámeni s histo-
rií tohoto významného místa. 
Místní nadšená historička Jit-
ka Válková připravila povídání 
o těžbě železné rudy na kopci 
Babí lom. Studentka kyjovské 
základní umělecké školy Nikola 
Bulová všechny přítomné vtáh-
la do pověstí ze Strážovic a vše 
krásně sladil zpěv mužského 
sboru ze Strážovic vedený býva-
lým starostou obce Vladimírem 
Ždánským.                (Tonda Vrba)

KYJOV – Při příjezdu po silni-
ci do Kyjova ve směru od Mi-
lotic nebo Vlkoše vítá řidiče 
již z dálky líbivá atrakce při-
bližující svátky Jara umístěná 
uprostřed nového kruhového 
objezdu - téměř dvoumetrová 
modrá kraslice s bílými lido-
vými slováckými ornamenty.  
S nápadem, jak poprvé ozdo-
bit toto frekventované místo, 
přišla zpěvačka z místního 
folklorního sboru Tragačnice 
Darja Machalínková.
„Byl to můj momentální spon-
tánní nápad. Pan Kligl ve Sva-
tobořicích-Mistříně udělal po-
vedený korpus. Poté jsem se 
už jen domluvila s výtvarnicí, 
malířkou Lenkou Jurečkovou, 
aby to přesně namalovala pod-
le typického vzoru ornamentu 

pro Kyjov,“ sdělila NOVÉMU 
SLOVÁCKU Darja Machalínko-
vá, která již v minulosti přispí-
vala svými nápady ke zkrášlo-
vání města. 
Korpus kraslice je vyrobený ze 
železa a fasádní perlinky.
„Dlouhodobějším záměrem 
města je vnitřek kruhového 
objezdu vizuálně zatraktivnit. 
Diskuze nad tím, co by tam 
mohlo vzniknout, přerušil CO-
VID-19. Když se proto na město 
obrátila iniciátorka akce, toto 
umístění nás okamžitě napad-
lo,“ konstatoval k poutavé no-
vince Filip Zdražil, mluvčí ky-
jovské radnice.
Obří kraslici by pro další roční 
období mohla nahradit na tom-
to místě jiná umělecká díla.     

(Text a foto: Tonda Vrba) Nový kruhový objezd v Kyjově zdobí velký velikonoční symbol v podobě malované kraslice. 
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Pod Babím lomem je vyhlídka s posezením a mapkou, kam lze dohlédnout

Obří kraslice s ornamenty zdobí kruhový objezd v Kyjově

DALŠÍ ČÍSLO VYJDE 
19. DUBNA

Děje se u vás něc zajímavého?
Napište nám na email:
nslovacko.redakce@gmail.com

nová cena 
30 Kč

25 Kč
předplatitelé

Jitka Válková, místní historička, seznámila přítomné s půdou, na které se nachází.

Mapka popisující místa, kam lze z tohoto místa pod Babím lomem u Strážovic 
dohlédnout. 

O doprovod na malé slavnosti se postaral místní pěvecký sbor. 
(Foto: AV - 3x)
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Kdy jste se naposledy od srdce zasmáli a nad čím?

KYJOV – V Kyjově je podle 
oficiálních údajů ubytováno 
více než šedesát uprchlíků z 
Ukrajiny a  očekávají se další. 
„Osmnáct lidí bydlí na inter-
nátu Střední školy polytech-
nické, kapacita je zde 34 lů-
žek. Další asi 80 provizorních 
lůžek vzniklo v tělocvičně téže 
střední školy v ulici Václava 
Bzeneckého. Ta zatím využi-
ta nebyla,“ informuje mluvčí 
města Filip Zdražil. 
Město v současné době po-
zastavilo materiální sbírku 
na městském úřadě. Lidé byli 
skutečně štědří. Část věcí pu-
tovala na Ukrajinu a zbytek 
prozatím zůstává v prosto-
rách radnice a bude v přípa-
dě potřeby využit na podporu 

uprchlíků ubytovaných v Kyjo-
vě a okolí. Pokud poptávka po-
roste, například s souvislosti 
s větším přílivem uprchlíků, 
sbírka bude obnovena. 
Akce Vítání jara a guláš party 
vynesla 7 tisíc korun a majitel 
lékárny U Zlaté koruny na ná-
městí pan Jiří Dlouhý věnoval 
dar ve výši 20 tisíc korun. Tyto 
prostředky poslouží na nákup 
humanitárních potřeb, o kte-
ré požádalo partnerské město 
Lutsk na Ukrajině.
V pondělí 4. dubna bude měst-
skou radou navrhovaná částka 
3 miliony korun na podporu 
lidí postižených válkou před-
ložena ke schválení kyjovské-
mu zastupitelstvu. 

(bum)

NOVÉ SLOVÁCKO 
Čtrnáctideník pro Hodonínsko, Kyjovsko a Veselsko. Vychází každé druhé úterý.  
Vydává: NS PRESS s.r.o., nám. Bartolomějské 48, 698 01 Veselí nad Moravou. 

Registrováno Ministerstvem kultury ČR  
pod značkou MK ČR E19937 ISSN 1804-7203,  

REDAKCE: 695 01 HODONÍN, MASARYKOVO NÁM. 5, tel.: 606 057 815 
email: nslovacko.redakce@gmail.com

Pomoc Ukrajině pokračuje

Připravil: Tonda Vrba





2 /  5. 4. 2022 / NOVÉ SLOVÁCKO / ANKETA / ZPRAVODAJSTVÍ

Jarmil Adamec, 
starosta obce, 
Rohatec
Naposledy jsem se od 
srdce zasmál minulou 
středu v Divadle Bolka 

Polívky při skvělém divadelním představení RE-
BELKY s Chantal Poullain. Smáli se všichni skoro 
dvě hodiny. Smích je pro mne důležitý, jinak by 
se člověk v dnešní velmi divné době dozajista 
musel zbláznit.

Tomáš Kunz, 
OSVČ, Kyjov
Díky mým kamarádům 
mám, i přes současné 
nepříznivé události, 
hodně úsměvných zážit-

ků. Vzpomenu na docela nedávno prožitý - u 
kamaráda jsme tradičně zabíjeli prasátko, a jak 
už to tak na zabíjačce chodí, propili jsme se do 
velmi uvolněné nálady a začali si vykládat vtipy. 
Kamarád se do jednoho vtipu tak zamotal, že 
spojil 5 různých dohromady a jak se snažil o 
správnou verzi, tak v půlce vyprávění usnul. Ach 
ten alkohol, ale za ten smích to stálo!

Vladimír Zelinka, 
strojní údržbář, 
Veselí nad Mo-
ravou
Nainstaloval sem na 
mobil vzdálený přístup 

do PC a potom sem pozoroval přítelkyni a její 
reakce, když PC začalo samo pracovat. Její výraz 
mě rozesmál opravdu až k slzám.

Marcela Pavlíková, 
zdravotnický 
záchranář, Hrubá 
Vrbka
Zrovna nedávno, když 
jsem šla s dcerou (4 

roky) poprvé do kina. Nejdříve se na to doma řád-
ně vyparádila a pak ta její bezprostřední reakce, 
jak se hlasitě smála na celé kino. Bylo to veselé.

Josef Korvas, 
podnikatel, 
Vnorovy
Směji se pořád, protože 
smích je lék na všechny 
neduhy. V současné době, 

kdy vidíme válku pár set kilometrů od nás doslova 
v přímém přenosu je dobře, když má člověk ro-
dinné zázemí, přátele, sport, koníčky. To jsou věci, 
které pomáhají se smát i v současné době.

Lenka Svorová, 
invalidní důchod-
ce, Vacenovice
V poslední době nachá-
zím poměrně málo dů-
vodů k smíchu a určitě v 

tom nejsem sama. Ale kvůli duševní hygieně je 
nutné se občas pořádně zasmát. A v tomhle mi 
hodně pomáhá můj desetiměsíční vnuk. Jen ho 
vidím, a už se usmívám. Taky občas vypnu zprá-
vy a pustím si nějakou komedii. Ale teď si vyba-
vuji, jak mi kamarádka popisovala, jak s někým 
hovořila a nutně potřebovala jistou informaci z 
mobilu, začala ho usilovně hledat, neúspěšně. Až 
když se omluvila, že ten mobil prostě nemůže 
najít a zavěsila, došlo jí, že ho držela v ruce. 
Takže život sám mě občas rozesměje.

Lidka Bulová, 
pracovnice v ex-
pedici, Strážovice
Je to čtrnáct dní zpět. 
S kolegy z kulturního 
výboru jsme instalovali 

Jarní stezku pro děti po obci Strážovice. Jelikož 
jsme dobrá parta, tak o vtipy, legraci a spous-
tu dvojsmyslných narážek nebyla nouze. Prostě 
jsme se smáli od srdce celou dobu. No pár správ-
ných přátel stačí mít, co umí za to vzít.

David Marada, 
dělník v automo-
bilce, Ratíškovice
Tak toto je těžká otázka. 
Třeba v práci nebo doma, 
či venku se člověk za-

směje, ale spíš tak chvilku. No ale od srdce to 
fakt nevím. Momentálně není zrovna doba na 
nějaké zasmátí na dva roky.

Alena Pražáková, 
učitelka na ma-
teřské dovolené, 
Nivnice, rodačka 
z Velké nad 
Veličkou

V poslední době (od té doby, co začala válka na 
Ukrajině, mi moc do smíchu nebylo), soucítila 
jsem a stále soucítím s těmi lidmi a spíš to ve 
mně probouzelo úzkost. Denně mě ale naštěstí 
rozesmívají moji malí synové svou krásnou bez-
prostředností a občas i starší puberťačka. Nejvíce 
a nejlépe jsem se ale zasmála, když jsem četla 
knihu Aristokratka. Část knihy jsem četla v ka-
várně. Musela jsem se dokonce krotit, protože 
ta kniha je tak vtipná, že jsem se smála často 
a nahlas, až si mě okolí divně prohlíželo. Do-
poručuji přečíst.

Radek Bruštík, 
cimbalista CM 
Strýci, Strání
Když jsem zjistil, že jsem 
poprvé v životě nestih-
nul fašankový průvod 

ve Strání díky mým kulatinám. To jsem se smál 
samozřejmě až po několika dnech. Známí a lidi 
kolem mi říkali, že jsem byl hodně veselý, až moc.

Radim Sedlář, 
marketinkový 
specialista, 
Bílovice (rodák 
z Veselí nad 
Moravou) 

Před měsícem jsme pomohli převézt jednu holčič-
ku z Ukrajiny za její maminkou do Čech. Pozvali 
nás pak na oplátku k sobě na návštěvu. Šli jsme 
spolu s nimi a s naší rodinou na procházku do 
parku a děti začaly běhat a honit se. Tak jsme se 
k nim přidali i my dospělí. Zabrali jsme se tak do 
hry, že jsme se pak všichni smáli jak pominutí. A 
mně bylo dobře, že jsem snad poprvé viděl, že 
se ta holčička (stejně jako my) na plné pecky 
směje a aspoň na chvilku zapomněla, co se děje 
v její rodné zemi.

Modrý pruh ukrajinské vlajky symbolizuje nebe a žlutý pruh 
symbolizuje zralá pšeničná pole.                                 (Foto: internet)

HODONÍN - V pondělí 28. 
března zaplnili obřadní síň 
radnice pedagogičtí pracov-
níci z Hodonína a spádových 
obcí a další hosté na slavnost-
ním odpoledni ke Dni učitelů. 
Celkem 21 z přítomných peda-
gogů převzalo od představite-
lů města Hodonína ocenění za 
svoji práci. Za město Hodonín 
se slavnostního odpoledne 

zúčastnil starosta města Libor 
Střecha a místostarosta David 
Herzán, který je garantem ob-
lasti sociální péče a školství. 
„Jsem rád, že jsme se tady 
dneska mohli sejít. Jsou zde 
zástupci pedagogů od ma-
teřských škol přes základní a 
střední školy, až po uměleckou 
školu, tedy všechny instituce, 
které v našem městě formují 
člověka od mateřské školy až 
po dospělost,“ řekl při zaháje-

ní na adresu účastníků hodo-
nínský starosta.
Na ocenění nominovali učite-
le zřizovatelé škol, jejich ře-
ditelé či pracovní kolektivy. K 
Pamětnímu listu obdrželi vy-
znamenaní pedagogové také 
knižní poukázku a květiny. 
„Je to symbolické ocenění vaší 
práce a jednoznačný vzkaz od 
zřizovatelů, ředitelů či ředite-
lek, že si vaší práce opravdu 
váží a že ji děláte dobře. Ob-
divuji vaši činnost,“ poděko-
val starosta města přítomným 
pedagogům za jejich náročnou 
práci a popřál jim, ať je práce 
stále baví, přináší jim radost a 
ať jejich děti, žáci či studenti 
v dospělých letech na školní a 
studijní léta rádi vzpomínají.
Specifikem učitelského po-
volání je, že výsledek práce 
pedagoga nemusí být vidět 
hned, jako je tomu třeba v ji-
ných profesích. „Výsledek svo-
jí práce vidíte až po mnoha le-
tech a někdy třeba až náhodná 
setkání s bývalými žáky vám 
dají za pravdu, když žáci, od 
kterých byste to neočekávali, 
vám řeknou, že ve svém životě 
žijí z toho, co jste je ve škole 
naučili. To jsou momenty, kte-
ré vás opravdu zahřejí u srd-
ce, a já vám přeji, abyste měli 
takových momentů co nejvíce, 
hodně sil ve vaší práci,“ připo-
mněl s přáním oceněným pe-
dagogům místostarosta David 
Herzán, sám učitel Základní 
umělecké školy. 
Podobná setkání pořádá Měs-
to Hodonín jednou za dva roky, 
ale okolnosti v minulých letech 

umožnily setkat se až nyní, po 
dlouhých čtyřech letech, po co-
vidovém rozvolnění.          
                      
Přehled oceněných pedago-
gických pracovníků:
Ing. Marie Škorpíková (Obec 
Ratíškovice),
Milena Buřinská (ZŠ a MŠ Ra-
tíškovice),
Bc. Edita Hampl (ISŠ Hodo-
nín),
Miloslava Gáliková (MŠ Druž-
stevní čtvrť Hodonín),
Miloslava Klímová (MŠ Jánoší-
kova Hodonín),
Soňa Hasíková (MŠ Jilemnic-
kého Hodonín),
Martina Štefančíková (MŠ 
Lužní 2 Hodonín),
Jitka Slezáková (MŠ Mozaika 
Hodonín),
Marie Menšíková (MŠ Sídlištní 
2 Hodonín),
Mgr. Ludmila Kosíková (SŠPU 
Hodonín),

Mgr. Martin Čechovský (ZŠ 
Očovská Hodonín),
Ludmila Benadová (ZUŠ Ho-
donín),
Mgr. Lenka Danielová (ZŠ Mí-
rové náměstí Hodonín),
Mgr. Marcela Komendová (ZŠ 
a MŠ Lužice),
Mgr. Stanislava Procházková 
(ZŠ a praktická škola Hodo-
nín),
Mgr. Jolana Zubková (ZŠ 
Dubňany),
Mgr. Pavel Zemánek (ZŠ Van-
čurova Hodonín),
Mgr Jana Martincová (MŠ Čej-
kovice),
Mgr. Jana Skalická (ZŠ Roha-
tec),
Mgr. Monika Ščerbíková (Gym-
názium a Obchodní akademie 
Hodonín),
Mgr. Renata Finková (Gymná-
zium a Obchodní akademie 
Hodonín).

(jh, av)

KYJOV – Město začalo organizovat kur-
zy výuky českého jazyka pro ukrajinské 
uprchlíky. Přihlásilo se 40 zájemců. „Vzhle-
dem k tomuto množství otevřeme dvě sku-
piny. Výuka bude probíhat dvakrát týdně 
hodinu, kurz potrvá dva měsíce a pove-
dou ho zkušené pedagožky,“ uvedl tiskový 
mluvčí města Filip Zdražil. 
Devětatřicetiletá Miroslava a osmačtyři-
cetiletá Olena se na výuku češtiny těší. Do 
Kyjova přijely z východní Ukrajiny po stras-
tiplné cestě, která se protáhla na pět dní, i 
se svými dětmi. Jedenadvacetiletý syn Ole-
ny ale zůstal doma. Denně si telefonují se 
svými muži, kteří trvali na tom, aby odjely s 
dětmi do bezpečí. 
„Sklep nemáme, dům má velká okna, tak 
jsme stěny obložili pytli s pískem a spávali 
jsme na chodbě, kde nejsou okna,“ vypráví 
Miroslava zážitky z válečného stavu ve své 
zemi. Olena ukazuje mobilní telefon plný 
výstražných SMS zpráv, sirény se ozývaly 

několikrát denně. Olena chtěla původně se 
svým mladším synem cestovat vlakem do 
Polska, ale mezi lidmi vypukla panika, na 
nádraží byla hlava na hlavě a do vlaku ne-
bylo možné se dostat. Lidé nepotřebovali 
jízdenky, mohli odjet zdarma. Daný stav 
dokumentuje i video, které na místě žena 
pořídila. Proto uvítala, když se jí naskytla 
možnost odjet s přítelkyní autem do České 
republiky, i když jich cestovalo s dětmi pět 
a auto bylo naloženo osobními zavazadly, 
takže se sotva vešli. Původně měli  namí-
řeno do Prahy, ale dostaly se k nim infor-
mace, že je tam plno a situace je na místě 
obtížná. 
V Moskvě mají přátele, ti jsou však pod vli-
vem Putinovy propagandy a není možné 
s nimi najít společnou řeč. Obě ženy vy-
studovaly vysokou školu. Olena umí šít a 
Miroslava zase ráda pracuje na zahradě. 
Doufají, že brzy zvládnou jazyk a seženou 
práci. Jsou připraveny dělat cokoliv, Miro-

slavě by se líbilo třeba i prodávat rohlíky. 
Ukrajinština patří mezi slovanské jazyky a 
Ukrajinky občas narazí na jazykové výrazy, 
které je pobaví. Význam některých slov je 
totiž opačný. Například když se na Ukra-
jině řekne, že něco „zapacha“ - znamená 
to česky „voní“. A naopak. Když Ukrajinec 
poznamená, že něco „voní“, říká, že věc 
„páchne“, „smrdí“. Také je zarazil častý ná-
pis Čerstvé pečivo, protože u nich „čerstvé“ 
znamená „staré“, „tvrdé“, „zatuchlé“. Ženy 
to berou s úsměvem a zvykají si na nové 
skutečnosti.  Jsou velmi vděčné za každou 
pomoc i dobré slovo. Na rodnou Ukrajinu, 
kde mají příbuzné a zázemí, by se chtěly 
vrátit co nejdříve, jak jen to bude možné. 
„Lidé jsou zde velice laskaví, na úřadech, 
sousedé v domě, pomáhají nám, jsou k nám 
vlídní a vstřícní. Jsme jim velmi vděční, ni-
kdy na to nezapomeneme. Děkujeme České 
republice,“ zdůrazňují s dojetím ženy.

(Marie Budíková)

Po čtyřech letech převzali v Hodoníně učitelé ocenění za svoji práci

Jedenadvacetiletý syn zůstal na Ukrajině bojovat

V hodonínské radnici převzali učitelé ocenění za svoji práci.
(Foto: Josef Horníček - 2x) 

Místostarosta Hodonína David 
Herzán blahopřeje učitelce z 
MŠ Hodonín, Lužní 2 Martině 
Štefančíkové.
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Luštěniny v kuchyních našich babiček zaujímaly od pradávna vý-
znamné místo, než je postupně vytlačilo maso. Byly totiž nejen do-
stupné, protože si je samy pěstovaly na svých políčcích, ale také vel-
mi vydatné. Zasytily na dlouhou dobu, a dodaly potřebné množství 
energie na práci. Ještě zdravější než jiné luštěniny je přitom cizrna. 
Tato surovina je známá též jako římský hrách, vždyť ji lidé pěstují už 
po tisíce let a u římských vojáků tvořila základ jídelníčku. Ročně se 
na trh vydá k zákazníkům několik milionů tun této potraviny od Aus-
trálie až po Barmu. Do našich jídelníčků se znovu dostala poté, co si 
ji oblíbili turisté cestující například do Turecka a arabských zemí. Tře-
ba takový falafel, pražené kuličky cizrny s chilli, hummus, orientální 
cizrnová polévka s koriandrem nebo zeleninové saláty s cizrnou si 
už dávno získaly nejen srdce cestovatelů. U nás je k dostání sušená, 
konzervovaná nebo ve formě cizrnové mouky. Z plechovky je dobrá, 
uvařená ovšem chuťově ještě lepší. Zatímco na pomazánku zvanou 
hummus postačí ta z plechovky, na falafel, tedy typické orientální pi-
kantní placičky smažené v oleji nebo na nejrůznější cizrnové kuličky 
s mrkví a pálivým kořením se hodí jen a pouze syrová luštěnina. Čím 
to, že se tato potravina získala takovou oblibu? Má totiž při správ-
ném použití silně oříškovou jemnou chuť a v kuchyni má široké pou-
žití. A co víc – je velmi prospěšná pro zdraví. Ve srovnání s ostatními 
luštěninami totiž obsahuje větší množství esenciálních aminokyselin, 
jako je lysin, isoleucin nebo tryptofan. Kromě toho se v cizrně také 

nacházejí prospěšné nenasycené mastné kyseliny, konkrétně kyseli-
na olejová a kyselina linolová. Z vitamínů se tato luštěnina může po-
chlubit vitamínem B1, B2, B3, B9 a beta-karotenem. A také se nesmí 
zapomínat na důležité minerály, jako je vápník, hořčík, fosfor, dras-
lík a zinek. Cizrna je oblíbenou součástí vegetariánské a veganské 
stravy, její složení je totiž velmi hodnotné také z nutričního hlediska. 
Cizrna obsahuje vysoké množství bílkovin, vlákniny, kyseliny listové 
a také manganu či mědi. Pravidelná konzumace cizrny pomáhá udr-
žovat správnou funkci trávícího ústrojí, správnou hladinu cholesterolu 
a díky vysokému obsahu bílkovin je doporučeno zařadit její konzu-
maci například také při regulaci hmotnosti. Cizrnu můžeme využít na 
přípravu masových či zeleninových směsí, do polévek, na přípravu 
pomazánek či vegetariánských burgerů. Díky neutrální oříškové chu-
ti se využívá také na přípravu sladkých dezertů, třeba do kuliček s 
čokoládou. Vyzkoušet můžete také cizrnový guláš s hlívou, která je 
sama o sobě také velmi zdravá a chutná. 

Suroviny na 4 porce cizrnového guláše: 
1 plechovka cizrny 
1 plechovka sterilovaných rajčat 
300 g hlívy ústřičné
1 vleká cibule
Kousek řapíkatého celeru 
Mrkev, kousek celeru
Sůl, pepř, paprika, kmín dle chuti
Půl palice česneku 
2 bobkové listy
Záklechtka na zahuštění (hrnek vody a trocha mouky) 
2 lžíce sádla nebo oleje
Petrželka, pažitka nebo česnek medvědí na ozdobení 

Postup: Na rozpáleném sádle zpěňte cibuli a plátky česneku a 
restujte do zlatova. Přidejte mletou červenou papriku, zarestujte a 
podlijte kapkou vody, aby nezhořkla. Poté přidejte hlívu nebo ja-
kékoli jiné houby, zasypte kmínem, osolte, opepřete a hlívu krásně 
osmahněte. Poté přidejte cizrnu a plechovku rajčat, vhoďte bobkový 
list a duste doměkka, hotovo je asi za 20 minut. Pokud nechcete 
zahušťovat záklechtkou z mouky a vody, část směsi rozmixujte a tím 
cizrnový guláš zahustěte. Podávejte s chlebem, na talíři dozdobte 
jakoukoli zelenou natí či česnekem medvědím. Můžete použít také 
cizrnu sušenou, tu je ale potřeba den předem namočit do vody. 

(Rh)

Poklady z babiččiny kuchyně
Cizrnový guláš s hlívou

VESELÍ nad MORAVOU – Již 
čtvrtou zimní sezonu se těší 
zájmu bruslící veřejnosti in-
stalované kluziště v areálu 
Panského dvora. Ta posled-
ní, nedávno skončená, byla v 
dosavadní historii zatím v ná-
vštěvnosti nejúspěšnější. Na-
vzdory panující nejasné covi-
dové situaci dokázalo kluziště 
přitáhnout více než 15 tisíc 
sportovců.
Zájem byl o veřejné bruslení, 
hokej i curling.
„Provozní náklady veselského 
kluziště se pohybují zhruba v 
částce 1,8 milionu korun za 
sezonu, máme tedy radost, že 
je o tuto aktivitu ve Veselí nad 
Moravou takový zájem, a to 
zejména mezi mladšími roč-
níky,“ řekl starosta města Petr 
Kolář. 
„Veselští zastupitelé navíc 
schválili v letošním roce pří-
spěvek na mobilní tribu-
nu, která doplnila mobiliář v 
okolí mantinelů. Mohla tak 
sloužit divákům nebo i spor-
tovcům jako střídačka či od-
dechová zóna,“ dodal první 
muž Veselí nad Moravou.

Největší zájem byl tradičně v 
prosinci, v období vánočních 
svátků, kdy kluziště často do-
slova praskalo ve švech, a to 
i přes zvýšený počet bloků 
bruslení pro veřejnost.
„Do dalších ročníků tak plá-
nujeme v tomto období počet 
bruslících bloků pro veřej-
nost dále navyšovat. Za kva-
litu ledu tradičně patří vel-
ký dík Službám Města Veselí 
nad Moravou, jmenovitě pak 
Jožkovi Holomkovi a Michalu 
Majtánovi, bez jejichž práce 

a nasazení by nebylo možné 
kluziště provozovat,“ prohlá-
sil s pochvalou za Kluziště ve 
Veselí nad Moravou Lukáš Bá-
borský. 
„Poprvé od spuštění kluziště 
se také stalo, že jsme museli 
odmítat lidi na veřejné brus-
lení, protože byla v některých 
blocích poptávka tak obrov-
ská, že by na ledě nebylo k 
hnutí,“ potvrzuje zájem ná-
vštěvníků Báborský.
„Chybět v letošní sezoně ne-
mohly ani každým rokem 

oblíbenější „ledové“ akce, 
kterých se zúčastnilo plno 
místních i přespolních nad-
šenců. Za zmínku stojí jedno-
rázové akce, jako například 
Curling na kluzišti, Veselský 
hokejový pouličák či Hokejo-
vý Los Turnajos. Po celou se-
zonu pak probíhala hokejová 
liga Veselská Winter Classic 
pro pokročilé, ale i začínají-
cí hokejisty,“ doplnila tisková 
mluvčí města Žaneta Jančaří-
ková.                                              

(Text a foto: av)

Rekordních patnáct tisíc návštěvníků bruslilo na veselském kluzišti

Rekordní zájem bruslařů zaznamenali v uplynulé zimní sezoně ve Veselí nad Moravou. Oblíbeným 
bývá i Veselský hokejový pouličák. Zúčastnilo se ho 60 hráčů a zvítězil tým Lány.

HRUBÁ VRBKA - Před sedm-
desáti lety 2. dubna se v roce 
1952 v Hrubé Vrbce narodil 
přesně 2. dubna, ale letošního 
roku 2022 oslavil s rodinou, 
přáteli, folkloristy, velkolepě 
za zpěvu a muziky na radějov-
ské Rozetě svoje životní jubi-
leum Jurka Miškeřík, známý 
horňácký folklorní bohatýr 
- muzikant, zpěvák, vypravěč, 
umělecký vedoucí mužského 
sboru v Hrubé Vrbce, Horňác-
kého mužského sboru Chotár, 
kapelník dechové hudby Hor-
ňáci, varhaník v kostele, diva-
delník, autor pořadů na Hor-
ňáckých slavnostech a nebo 
moderátor. Organizátor kul-
turních akcí stál u zrodu hru-
bovrbeckého Hudeckého dne 
Jožky Kubíka a Jana Ňorka, 
vedl místní Sokol, dlouholetý 
zastupitel a místostarosta v 
Hrubé Vrbce, životní pracovní 
profesí „dochtor němých tvárí.“ 
„K muzice mě to táhlo již od 
malička, rád jsem poslouchal 
Ňorkovu muziku, Joženy Ku-
bíka, vrbecký jazz či dechovou 
muziku, kde hrával i můj otec. 
Ten mě také v muzice a muzicí-
rování podporoval. Začal jsem 
chodit „na klavír“ k místnímu 
evangelickému faráři a při tom 
mě otec učil na housle. Již v 
základní škole jsme měli malý 
šraml a na kuželovské škole 
jsem se zapojil do cimbálo-
vé muziky, kterou vedl učitel 
a legendární muzikant Leoš 
Zeman. V 15 letech mně však 
začaly zajímat i jiné nástroje, 
a tak po prázdninových brigá-
dách v zemědělském družstvu 
jsem si vydělal na saxafon a za-
čal hrát s vrbeckými muzikan-

ty. V 18 letech po absolvování 
kapelnických zkoušek jsem s 
kamarádem Josefem Škorňou 
založili muziku „Vrbčané,“ kde 
jsem hrával saxafon a klarinet. 
Muzika byla velmi populární v 
70. a 80. letech nejenom u nás 
v širokém okolí, ale také na 
Slovensku,“ rozvyprávěl se se 
vzpomínkami NOVÉMU SLO-
VÁCKU na svoje hudební za-
čátky stále čilý senior. 
V Brně při studiích na Vyso-
ké škole veterinární působil v 
dechové hudbě školy, kde hrál 
na bicí a také v CM Javorina 
při VŠZ, kde muzicíroval na 
klarinet. Po absolvování školy 
se i s cimbalistou Františkem 
Okénkou zapojili do vznikající 
Hrubovrbecké CM s primášem 
Martinem Kučerou a později 
Vítem Práškem. Když ukončila 
svou činnost kapela „Vrbčané“ 
v roce 1993, přešel do krojo-
vané dechové hudby Horňáci, 
kde působil až do roku 2005, 
poslední roky jako kapelník.
„Do Vrbeckého mužského sbo-
ru jsem chodil zpívat od svých 
15 let, a převzal jsem jeho ve-

dení po učiteli „panu rídícím“ 
Františku Okénkovi. Byla to 
pro mne velká škola a ta mě 
doprovází bez přerušení až do 
současnosti. Jako lidový vy-
pravěč jsem začal působit při 
DH Horňáci a později i samo-
statně, případně s harmoni-
kou, při přehlídkách lidových 
vypravěčů a besed s důchod-
ci. Za varhany v evangelickém 
kostele v Hrubé Vrbce a Velké 
nad Veličkou jsem usedl, když 
přestali pro stáří hrát Ňorci. 
Nikdo jiný v té době nebyl, a 
tak jsem byl osloven a nabíd-
ku přijal, i když to nebylo ze 
začátku vůbec lehké, tak pů-
sobím jako varhaník dodnes.“ 
pokračuje ve výčtu umělec-
kých aktivit jubilant, který se 
mimo jiné také aktivně zúčast-
ňoval téměř všech 20. roční-
ků Horňáckého kosení v Malé 
Vrbce, poslední dobou i jako 
porotce.
Co se týká profese veterinární-
ho lékaře, působil Jiří Miškeřík 
po praxi nejdříve na obvodech 
na Hodonínsku a Kyjovsku, od 
roku 1980 po zakoupení ro-

dinného domku v Hrubé Vrb-
ce, na obvodech Státního stat-
ku Veselí nad Moravou.  
„Po privatizaci v roce 1991 na 
Horňácku, kde se postupně 
začaly rušit chovy prasnic a 
dojnic, jsem rád přijímal za-
stoupení svých kolegů ve Vno-
rovech, Strážnici, Domaníně či 
Žeravicích. Veterinární činnost 
jsem ukončil v roce 2019,“ do-
plňuje ke svému zaměstnání 
Miškeřík. 
Po roce 1980 se zapojil do 
práce občanského výboru a 
po revoluci  do zastupitelstva 
obce Hrubá Vrbka, nepřetr-
žitě až do roku 2018, posled-
ních 16 let jako místostarosta. 
Při obecním úřadě byl i sbor 
pro občanské záležitosti, kde 
působil jako varhaník a vypo-
máhal také v obcích Kuželov, 
Malá Vrbka a Velká nad Velič-
kou, kam ještě zajíždí dodnes.
„Šecku prácu sem pokaždéj 
dělał rád a pri zamyšláňú u 
príležitosti mojích sedmdesá-
tin si ríkám, jak sem to šecko 
stíhał. Díky rodičom, manžel-
ce, rodině. Mám rád svoju ro-
dinu, rodný kraj, Hrubú Vrb-
ku a Horňácko, muziku, zpěv, 
vykłádání. V srdéčku mám 
aj vrytú jednu báseň od Jan-
ka Bělčíkového Malanského: 
„Tak to je ten múj rodný kraj, 
pane Bože mě to daj, bych v 
něm dúho prebývał a věrně ho 
miłovał.“, uzavřel naše poví-
dání k životnímu jubileu stále 
akční senior Jurka Miškeřík.
S přáním všeho nejlepšího a 
hlavně zdravíčka se přidává 
také redakce NOVÉHO SLO-
VÁCKA.                          

(Text a foto: Tonda Vrba) 

Horňácký folklorní bohatýr Jurka Miškeřík oslavil rovných sedmdesát. 
„Jak sem to šecko stíhał,“ zamýšlí se jubilant z Hrubé Vrbky

Také lidový kroj doprovází oslavence Jiřího Miškeříka po jeho celý 
dosavadní život.

O Velikonocích bude v Kyjově netradičně veselo
KYJOV - Po delší době znovu pojede po Nětčicích a v Ky-
jově nazdobený koňský povoz a na něm za zpěvu vypa-
rádění chlapi v krojích z místního mužského pěvecké-
ho sboru Něčičáci. 
„První vyjížďka byla uskutečněna v roce 2015 a to pře-
devším na počest a pro potěšení bývalých členů sbo-
ru, kterým už zdravíčko a pokročilý věk nedovoloval 
aktivně zpívat. Od té doby uplynulo spoustu času, dva 
roky narušila pandemická situace, proto jsme se letos 
rozhodli tuto akci obnovit a netradičním způsobem, za 

klapotu koňských podkov, rozveselit líbivými písně-
mi a tradičními kroji na Velikonoční pondělí 18. dub-
na,“ řekl NOVÉMU SLOVÁCKU jeden z účastníků Tomáš 
Kunz. 
V první části jízdy navštíví zpěváci manželky, přítelky-
ně a také přátele a kamarády v Nětčicích. Poté, kolem 
poledne, přejedou ke kyjovské radnici, u které začne 
veřejné vystoupení. Poté postupně  objedou s písněmi 
celé kyjovské náměstí, a to s krátkými zastávkami před 
všemi místními podniky.                                         (Tonda Vrba)
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Rekonstrukce a úpravy jsou 
u vás v těchto dnech v plném 
proudu, ale zbývá ještě hod-
ně práce, než vlaky bezpečně 
vyjedou na trať. Co všechno 
upravujete a proč? 
Na podzim se podařilo přikoupit 
další kousek zahrádky a rozšířit 
areál. Vznikla možnost zásad-
ní úpravy kolejiště. Tato úpra-
va prodlouží trať, takže slibuje 
delší projížďku pro návštěvníky 
a pro nás řeší několik dalších 
dopravních komplikací. Zname-
ná to ovšem snesení části kolejí, 
úpravy a rekultivace původních 
tras, uložení kabeláže k výhy-
bkám, návěstidlům, snímačům 
atd. Dále je potřeba vyrobit ně-
kolik nových výhybek, několik 
nových návěstidel, novou část 
elektrifikovat a všechno integro-
vat do zabezpečovacího systému 
tak, aby to spolehlivě a bezpečně 
fungovalo.
O vláčkařích se říká, že jsou 
to v uvozovkách šílenci, kte-
ří rozpoznají typ lokomotivy 
klidně na stovky metrů a jsou 
schopni se o vlacích bavit ne-
konečné hodiny. Svému ko-
níčku podřizují často i osobní 
život. Vy jste ale zálibu ve vla-
cích posunul ještě o level výš. 
Jak dlouho jste tak náročný 
projekt připravoval a jak to 
celé vzniklo? 
Já se nepovažuji za takového kla-
sického železničního šílence, ne-
poznám všechny lokomotivy, ne-
znám jízdní řády nazpaměť, ale 
dost mě zajímá technika – želez-
niční, dopravní i zabezpečova-
cí. Určitě taková věc potřebuje 
hlavně nadšení. U mě to začalo 
tím, že jsem si chtěl vyzkoušet 
vyrobit „nějaké“ kolejové vozid- 
lo a zjistit, jestli to bude nějak 
funkční. Základní předpoklad 
jsem asi měl – výuční list „Me-
chanik opravář kolejových vozi-
del“. Elektrifikace pak vycháze-
la z toho, že areál je v zástavbě 
rodinných domů, kde zvuk spa-
lovacích motorů a zápach spa-
lin z výfuků nebyl moc žádoucí, 
takže druhý vystudovaný obor 
„Mechanik silnoproudých zaří-
zení“ se také hodil. Chtěl jsem to 
vyzkoušet a vyšlo to. Informace 
ke konstrukcím a schémata k 
takových strojům nikde nena-
jdete, takže od základu se mu-
selo všechno vymyslet, sestrojit 
a vyrobit v dílně. Zabezpečovací 
zařízení a všechna ta další tech-
nika kolem je už pak nástavba 
toho celého systému.
Kolik let trvalo, než jste svou 
zahradní železnici dostal do 
této neuvěřitelné podoby? 
Začalo to v roce 2007. Postupně 
se dařilo přikupovat části zahrá-
dek a díky skvělým sousedským 
vztahům se nakonec areál dostal 

do dnešní podoby. Letos bude-
me zahajovat tedy 15. sezonu a 
moc se na ni těšíme.
Je taková zahradní železnice 
v Česku unikát, nebo máte ně-
kde konkurenci? 
Železnic s rozchodem 600 mm 

je v republice několik, ale každá 
má svá specifika. Je několik nad-
šenců, kteří například provozu-
jí parní lokomotivy, někdo zase 
získal originální důlní techniku, 
nebo lesní železnice. 
Naše jedinečnost (nejen Česká), 
je v hlavně v elektrifikaci, a v 
originálních vozidlech. Všechny 
vlaky u nás vedou strojvedou-
cí, kteří se řídí funkčním zabez-
pečovacím systémem. Dispečer 
řídí dopravu a dohlíží na provoz 
na dispečerském stanovišti v ko-
ordinaci s výpravčími v jednotli-
vých stanicích. Vlaky doprovází 
vlakvedoucí a průvodčí – probí-
há klasická výprava vlaku k od-
jezdu. K dispozici má také uce-
lený kamerový systém pro celý 
areál. Tohle asi opravdu uvidíte 
jen na skutečné „velké“ železnici. 
U nás jste k tomu trochu „blíž“. 

V jakém měřítku je železnice 
postavená a na jaké ploše vla-
ky jezdí?
Měřítko je asi 1:2,5, rozchod ko-
lejí je 600 mm – průmyslové a 
lesní dráhy. Plocha celého areá-
lu i s parkovištěm je asi 7000 m2, 
plocha, kde se pohybují vlaky, asi 
4000 m2.
Jaké typy vlaků jste zvolil a 
proč zrovna tyto?  
První souprava je tvořena kopií 
lokomotivy České výroby, jedná 
se o první škodováckou elektric-
kou dvousystémovou lokomo-
tivu, která byla řízena tzv. bez-
ztrátově – tyristory. Typickou 
přezdívkou pro tyto stroje je 
„ESO“. Druhá souprava je vede-
na pracovní lokomotivou, které 
se říká „Žehlička“, a třetí vlak je 
tvořen nejrozšířenějším strojem 
českých lokálek, tedy motoro-
vým vozem řady 810 tzv. Or-
chestrem (těch názvů a přezdí-
vek je ale mnohem víc). Tento 
jezdí na baterie a je částečně ne-

závislý na elektrické trakci.
Ta výroba musela být strašně 
náročná, komu jste ji zadal?
Výroba je úplně samostatná ka-
pitola a hodně náročná disciplí-
na. Můžete zadat výrobu loko-
motivy – i atypické elektrické 
úzkorozchodné. Ale cena se po-
hybuje v desítkách milionů ko-
run. Takže nezbývá než nechat 
vyrobit maximálně nějaké stroj-
ní součástky, které nelze vyrobit 
v dílně „na koleně“. Jinak všech-
no bylo vyrobeno u nás v depu 
kousek po kousku. Stroje jsou 
moje vlastní výroba.
Je tajné, kolik taková unikát-
ní zahradní železnice vlastně 
stála? To musel být docela ba-
lík, že? 
Opravdu přesně nevím, kolik 
jsme do toho už vrazili – hodně. 
Asi nové auto by za to bylo, mož-
ná i ne jedno, a té práce – posta-
vený další barák (smích). Ale je 
to koníček a mě pak baví i to, že 
se to lidem líbí.
To vše by samozřejmě nebylo 
možné bez mojí velmi tolerantní 
manželky, která mě podporuje, a 
nepočítá každou korunu, kterou 
vrazím do železnice nebo zahra-
dy. 
Železnice 600 ve Vracově roz-
jede za pár týdnů už 15. se-
zónu, myslíte, že už u vás byli 
všichni Vracovjáci? 
Myslím, že někteří Vracovjáci o 
naší železnici neví, a pak je ješ-

tě několik jiných, kteří zase neví , 
kde to vlastně je. Tuto informaci 
mám od bloudících turistů. Ale 
je několik stálých návštěvníků, 
sousedů a kamarádů.
Provoz takové železnice musí 
být velmi náročný na spotře-
bu elektřiny. Nemáte strach, 
že kvůli raketově rostoucím 
cenám nebudete schopný tuto 
atrakci provozovat, nebo bu-
dete muset sáhnout k radikál-
nímu zvednutí ceny za jízden-
ku? 
Bohužel velké zdražování se 
musí promítnout i do vstupného 
– my tedy máme vstupné dobro-
volné, ale doporučujeme určitý 
příspěvek (letos to bude 80 Kč), 
abychom vydělali alespoň na 
ten provoz. Pokud by návštěvní-
ci tento příspěvek nebyli ochot-
ní akceptovat v dobrovolném 
vstupném, tak časem bychom 
museli přejít na vstupenky, ale 
neradi. Většinou se vybere na 
provoz i dobrovolně. Uvidíme 

tuto sezonu, jestli ta částka bude 
dostatečná, a jak bude probíhat 
další zdražování vstupů. Pak se 
rozhodneme co dál, ale zavřít že-
leznici pro veřejnost, to opravdu 
nechceme.
Termínů je za sezonu poměr-
ně málo, není lepší si jej re-
zervovat? Pokud ano, jakým 
způsobem? 
Bohužel více termínů není v na-
šich silách. Areál i technika jsou 
poměrně náročné na údržbu.
Všichni, kdo při provozních 
dnech pomáhají (většinou bez 

nároku na odměnu) mají své 
zaměstnání a není výjimkou, 
že strojvedoucí si musí vymě-
nit směnu, aby mohl pomáhat u 
nás. Rezervace zatím nemáme 
– doposud se všichni do areálu 
dostali. Je pravda, že některé 
termíny jsou exponovanější, ale 
my nikdy netušíme, kdy se ko-
lik lidí dostaví. Takovým naším 
dluhem pro návštěvníky zůstá-
vá motorák 810. Do něj se bo-
hužel vejde jen omezený počet 
lidí a dostane se jen na ty, kte-
ří trpělivě vystojí řadu. Jede ji-
nou trasou než ostatní vlaky a 
je hodně oblíbený. Bohužel tady 
nemáme řešení, jak kapacitu 
navýšit, a ani frekvenci odjezdů 
nejde zvýšit. Nastoupit je mož-
né jen s platnou jízdenkou, tím 
alespoň dokážeme zajistit, aby 
nejezdili pořád dokola stejní 
cestující.
Proč se stanice této zahradní 
železnice nejmenuje Vracov, 
ale Záboří? Je to jen fiktiv-
ní název, nebo to má pro vás 
osobně nějaký zvláštní vý-
znam? 
Hlavní (nástupní) stanice se 
jmenuje Vracov hlavní nádraží. 
Dále máme nádraží Záboří (ná-
zev je odvozen z toho, že stanice 
je za řadou borových stromů) a 
Tábořiště (umístění tábořiště – 
ohniště, krbu atd .) Takže názvy 
jsou odvozené od toho, kde jsou 
zastávky umístěné.
Areál je po celou sezonu krás-
ně upravený a poměrně velký, 
a kromě projížďky po želez-
nici tady nabízíte pro rodiny 
s dětmi i dospělé další vyžití. 
Jaké? 
V areálu jsou během provozní-
ho dne dostupné další dětské 
atrakce, skákací hrad, hřiště, 
kolotoč, trampolína a mnohá 
posezení pro rodiny s dětmi. K 
dispozici je také prodej občerst-

vení a mražených výrobků, pro-
dej upomínkových předmětů. 
Někdy je také dostupné malová-
ní na obličej, nebo stánek s že-
lezničářskými upomínkovými 
předměty. V poslední době jsou 
velmi oblíbenou specialitou na-
šich návštěvníků „vracovské bé-
leše“ s povidly a mákem.
Co na to všechno říkají souse-
di? Sympatizují s vámi, nebo 
jim někdy leze takový provoz 
„na nervy?“ 
Máme velké štěstí na dobré 
sousedy. Věřím, že v provozní 
dny může někoho z obyvatelů 
okolních ulic naštvat bezohled-
ně parkující auto návštěvníků 
železnice. Z takového množství 
lidí vždycky najdete někoho, 
kdo nebere ohledy na ostatní. Já 
například takové vidím i v kuřá-
cích, kteří i přes zákaz kouření 
v areálu, si zapálí cigaretu, bez 
ohledu na množství malých dětí 
kolem. Ale většina lidí se chová 
hezky a dokážou ocenit, co pro 
ně ve svém volnu děláme.
Od kdy bude železnice opět v 
provozu? 
V provozu jsme každoročně od 
května do října, každých 14 dnů 
vždy v neděli. Letošní první ná-
vštěvníky bychom rádi pozvali 
na projížďku vlakem už 8. květ-
na.
Máte v hlavě ještě nějaký 
další plán na vylepšení své 
„hračky?“ Nebo tohle už je fi-
nální verze? Dá se to ještě vů-
bec nějak posunout na jinou 
úroveň? 
Vždycky se dá najít něco, co se 
dá udělat lépe. Takže plán do 
budoucna je udržet vše v pro-
vozu, vylepšovat – technicky a 
bezpečnostně. O finální verzi 
se asi mluvit nedá, protože těch 
vylepšení mám v hlavě několik, 
ale to bude přicházet postupně. 

(Hana Raiskubová)

„Železniční šílenec? To rozhodně nejsem, jen mě baví technika,“ 
říká provozovatel unikátní zahradní železnice ve Vracově Zdeněk Iš
VRACOV - Na zahradě jednoho domu ve vracovské Dubové ulici vy-
rostla před lety nebývalá atrakce. Její majitel a provozovatel Zdeněk 
Iš tam totiž k radosti malých i velkých vytvořil svět, který fascinuje 
milovníky železnice, vagónů, zvuku píšťalky výpravčího, bez rozdílu 
věku. Unikátní elektrifikovaná úzkorozchodná zahradní železnice 
nabízí současně v provozu tři vlaky, které projíždí po trati vybavené 
moderním zabezpečovacím zařízením. Všechno je tu zkrátka jako v 
reálu, jen ve zmenšeném měřítku. Zahradní železnice je totiž zmen-

šeninou skutečné, plně funkční „velké“ železnice. Ve vlaku se tak mů-
žete svézt spolu s desítkami dalších cestujících, železniční provoz na 
této upravené zahradě osázené zelení a trávníkem je věrnou simulací 
toho skutečného. Možnost projet se po unikátní zahradní trati se vše-
mi těmi návěstidly, přejezdy a výhybkami a potkat dokonce mašinfíru 
a průvodčího v uniformě s klasickými cvakacími kleštěmi na „retro“ 
kartonové jízdenky tak využije ročně okolo 10.000 návštěvníků. Ná-
vštěvníci neskrývají nadšení. „Říká se mu autobus. Tenhle motorák 

řady 810 ze Studénky zná každý! Stejně jako jeho charakteristický 
zvuk. A tenhle model, kromě toho, že vypadá téměř jako originál, má 
i stejný zvuk motoru. Jde sice z repráku, protože model je na elektřinu. 
Ale v útrobách má i počítač, který zvuk motoráku dokonale simuluje. 
Jo, a bez jízdenky vás do něj nepustí. Tady ještě chodí štiplístek jako 
za starých dobrých časů!“ komentují na sociálních sítích. Zdeněk Iš a 
jeho parta nadšenců zahájí letos už 15. sezonu. „Než ale začne, máme 
ještě hodně práce s rekonstrukcí,“ naznačuje.
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Kdy bylo vaše první sezná-
mení s komunální politikou 
ve Bzenci?
Po politických změnách, které 
začaly v listopadu 1989 se i 
ve Bzenci zformovalo Občan-
ské fórum. Zúčastňoval jsem 
se setkání s občany a v měsíci 
únoru byl podán návrh OF na 
kooptaci navržených občanů 
do vedení města. Já jsem byl 
navržen do funkce neuvolně-
ného místopředsedy MěNV. V 
té době jsem pracoval v Textil-
ní výrobě Vracov jako vedou-
cí provozovny. Dne 9. března 
1990 na plenárním zasedání 
byl realizován návrh OF a od 
tohoto dne vstupuji do komu-
nální politiky. Do podzimních 
voleb 1990 jsem nešel.
Kolik volebních období jste 
prošel a v jakých funkcích?
Na radnici přicházím k 1. lednu 
1994, kdy mě Rada města vy-
brala a jmenovala do funkce ta-
jemníka MěÚ. Na podzim 1994 
se konaly druhé svobodné volby 
po politických změnách. Zajistil 
jsem si potřebný počet podpisů 
od občanů, abych mohl podat 
kandidátní listinu jako nezávis-
lý. Do zastupitelstva města jsem 
byl občany zvolen s největším 
počtem hlasů. Na ustavujícím 
zasedání byly zvoleny orgány 
města, ale nekorespondovalo to 
s výsledky voleb. Proto polovi-
na členů zastupitelstva se vzda-
la mandátů a když nenastoupili 
ani jejich náhradníci, musely 
být vyhlášené nové volby. Ty se 
konaly v dubnu 1995. Zde jsem 
byl zvolen místostarostou měs-
ta jako neuvolněný. Musel jsem 
se rozhodnout jak dál, neboť 
nešlo kombinovat samosprá-
vu (místostarosta) s výkonem 
státní správy (tajemník).  K 
1. červnu 1995 jsem odešel z 
funkce tajemníka a našel jsem 
si zaměstnání v Železárnách ve 
Veselí nad Moravou. Ve volbách 
v roce 1998 jsem funkci mís-
tostarosty obhájil. V roce 2002 
onemocněl starosta ing. arch. 
Ivan Černý, na pozici starosty 
nekandidoval a zastupitelstvo 
tak zvolilo do funkce staros-
ty mě. Tento post jsem obhájil 
ještě v roce 2006, 2010, 2014 
a 2018.
Dne 12. ledna 2022 jsem se 
rozhodl vzdát se funkce staros-

ty. Víc jak devatenáct let jsem 
tedy starostoval. 
Které z období bylo nejtěžší?   
Nejtěžší období bylo hned to 
první. Bylo třeba pokračovat v 
rozjetých investičních akcích 
a navíc jsem přebíral dluh 56 
mil. Kč (úvěry) a ten bylo třeba 
splácet. V roce 2016 se město 
zcela zbavilo dluhů, vše bylo 
zaplaceno.  
Jaké to bylo spolupracovat se 
Bzenčany za dobu působení 
ve funkci starosty? (neptám 
se zatím na zastupitelstvo)
Spolupráce se spoluobčany 
byla výborná, přicházely s řa-
dou námětů, návrhů na zve-
lebení našeho města. Byly i 
takoví, kteří kritizovali naše 
kroky. Jedno přísloví říká, „Že 
není člověk ten, který by se za-
líbil lidem všem.“ Celkově ale 
nemohu být nespokojen. Vždyť 
od roku 1848 jsem druhý nej-
déle sloužící komunální politik 
v našem městě.    
…a jak se zastupitelstvy?
Co se týká členů zastupitelstva, 
tak musím říci, že ve Bzenci se 
nikdy za mého působení nepo-
litizovalo. V tomto posledním 
volebním období je nás 13 bez-
partijních a jen po jednom čle-
novi ODS a KSČM.
Do roku 2010 probíhaly jedná-
ní zastupitelstva velmi korekt-
ně a směřovali jsme dopředu. 
I přes dluhové zatížení každý 
rok probíhala investiční čin-
nost a opravy majetku města. 
Právě v roce 2010 jde do voleb 
velké množství stran, sdružení 
či hnutí. Důvodem byla snaha 
o výraznou změnu na radnici. 
Naši občané ale na tuto vari-
antu nepřistoupili a zastupitel-
stvo se jen minimálně obmě-
nilo. Od tohoto okamžiku jsou 
jednání zastupitelstva velmi 
složitá a chování některých 
komunálních politiků nevhod-
ná. Přesto se podařilo schválit 
řadu námětů a návrhů, které 
vzešly z Rady a město se posu-
novalo dále.  
Co jste za vaši dobu pro Bze-
nec vybudovali?
Největší investicí (mezi léty 
2007 a 2008) byla výměna 
povrchu silnice I/54 ze žulové 
kostky na živičný povrch. Byla 
to investice státu, ale město 
na ni okamžitě navazovalo s 

novým veřejným osvětlením 
(kabeláž, stožáry, výložníky, 
svítidla) od benzinové čer-
pací stanice při příjezdu od 
Vracova až do Bzence-Kolonie 
a novými chodníky na obou 
stranách komunikace. Dalšími  
významnými investičními ak-
cemi  byl přednádražní prostor, 
vydláždění hřbitova a úprava 
hřbitovních zdí. Za dobu naše-
ho vedení došlo k opravám ka-
nalizací, vodovodů a povrchů 
téměř ve všech ulicích města. 
Na zbývající tři ulice se připra-
vuje projektová dokumentace 
a věřím, že i na ně přijde řada. 
Využili jsme dotačních titulů 
na zateplení městských budov, 
ZŠ a MŠ. Největší radost mám 
z toho, že jsme po sedmdesáti 
dvou letech dokázali znovu po-
stavit kapli sv. Floriána a sv. Še-
bestiána, která byla zničena při 
osvobozování města Bzence. Je 
to výrazná dominanta města a 
dnes ji navštěvuje velké množ-
ství turistů a i místní občané si 
rádi zajdou „Na Starý hrad,“ jak 
se kopci říká. Investice a opra-
vy byly největším úkolem po 
celou dobu vedení města.   
Co se nepodařilo, co jste ne-
stihl?
Určitě jsem zklamán nad tím, 
že jsme připravili lokalitu, 
včetně přívodních sítí, na vý-
stavbu multifunkční sportov-
ní haly, je zpracován projekt a 
našetřili jsme dostatek finanč-
ních prostředků na realizaci 

tohoto projektu. Čekali jsme 
na vyhlášení výzvy Národní 
sportovní agentury, abychom 
požádali o dotaci. To se na po-
čátku loňského roku také stalo. 
Přišlo však místní referendum 
o zámku a i sportovci, kteří nás 
o stavbu takového zařízení ně-
kolik let vybízeli, se nakonec 
postavili proti tomuto záměru. 
Bzenec má šest tělocvičen, ale 
v žádné se nedá provozovat ja-
kýkoliv sport soutěžně, neboť 
nemají parametry.  Jsem pře-
svědčen, že Bzenec, který má 
regionální význam, by si tako-
vé sportoviště zasloužil.   
Zámek má Bzenec za sebou, 
teď bude asi zásaditý pro-
blém kolem budování dál-
nice, jaký je váš pohled už 
bývalého starosty, ale stále 
ještě zastupitele?
Jak už jsem uvedl v úvodu, při-
šel jsem na radnici před třiceti 
lety a už tenkrát se začalo mlu-
vit o rychlostní komunikaci. 
Později byla stavba povýšena 
na dálniční síť. Město Bzenec 
chtělo k realizaci projektu při-
spět, ale za určitých podmínek. 
Těmi byly -  stavba desáté a 
jedenácté etapy musí být pro-
váděna souběžně, aby nedošlo 
ke zhoršení dopravní situace 
ve městě a za odlesnění našich 
pozemků požadujeme od stá-
tu nové zalesněné pozemky. V 
loňském roce byla zahájena 
výstavba od Starého Města do 
Moravského Písku a na začát-

ku roku letošního se už pracu-
je i na úseku Moravský Písek 
– Bzenec. Jednáme se zástupci 
ŘSD o způsobu, jak minima-
lizovat zvýšení dopravy přes 
město Bzenec. Určitě má tato 
dálniční síť velký význam pro 
celý region. Zrychlí se doprava, 
sníží se průjezdnost přes obce 
a města. Je však třeba urychlit 
stavbu přes bzeneckou Dúbra-
vu.    
Vaše vyznání a poděkování 
městu Bzenec po odchodu 
na odpočinek?
Musím samozřejmě poděkovat 
všem, kteří mě na cestě komu-
nálního politika podporovali a 
ve volbách mně dali hlas. Ale 
i těm, kteří se mnou zcela ne-
souhlasili, ale řekli svůj názor 
korektně. Ne vždy musíme se 
vším souhlasit. Jsem přesvěd-
čen, že jsem svou práci dělal 
na sto procent, nic jsem nešidil. 
Starosta je k dispozici svým 
občanům tři sta šedesát pět 
dní v roce, dvacet čtyři hodin 
denně. Byla to pro mě čest stát 
se starostou města a podílet 
se na jeho rozvoji. Měl jsem 
kolem sebe řadu schopných 
kolegů, kteří pomohli, kde bylo 
třeba. Byli i takoví, kteří mně 
ublížili, ale já se nad to povzne-
su. Sami totiž nedokázali nic, 
jen kritizovali.
Jak si vlastně bude "uží-
vat"ex-starosta nyní volna?
Ano, už několikrát jsem byl 
dotazován, co teď budu dělat. 
Stanovím si čas vstávání, mu-
sím začít i cvičit (tělo si to žádá), 
zjistím na internetu, co je nové-
ho doma i ve světě, vyřídím do-
šlou poštu a rozhodnu se kam 
jít (do sadu, do vinice, pracovat 
do vinného sklípku, sednout na 
kolo a projet se po našem krás-
ném regionu, zajet na plavání, 
posedět s kamarády). Určitě 
je dost aktivit, které mě baví a 
využiji tak volný čas. Nadále zů-
stávám v komunální politice a 
tak zde budou zasedání a další 
jednání pro rozvoj města.     
Ještě se vraťme k určité vaší 
chvályhodné zajímavosti, že 
po čase funkce starosty jste 
chodil na všechny pohřby. 
Kolik jste jich s řečí absolvo-
val? Budete se i nadále loučit 
se spoluobčany?
Po zvolení starostou města 
jsem si dal osobní závazek, že 
se rozloučím s každým obča-
nem, pokud o tom budu vědět 
(ať již jen účastí, nebo smuteč-
ním projevem). Za těch téměř 
dvacet let zemřelo více než 
devět set občanů. V posled-

ních letech se koná mnoho 
pohřbů, bez účasti, hlavně pak 
v době COVIDU-19. Smuteč-
ních obřadů jsem se zúčastnil 
i mimo naše město. Považuji 
to za slušnost a mrzí mě, když 
na pohřbu nevidím třeba sou-
seda, nebo někoho blízkého. I 
po odchodu z funkce chodím 
na smuteční obřady, z hlediska 
projevů to ale udělám jen na 
žádost pozůstalých.  
Závěrečná otázka: nešlo už 
skutečně vydržet na té rad-
nici v křesle prvního muže 
do letošních komunálních 
voleb? Jednalo se o pár mě-
síců.
Ano, i tento dotaz padl již mno-
hokrát. Jedno přísloví říká, že 
„Tak dlouho se chodí se dž-
bánem pro vodu, až se ucho 
utrhne!“ Poměrně dlouho jsem 
přecházel urážky zastupitelů 
z opozice. Když jsem zjistil, co 
si dovolují mladí lidé na soci-
álních sítích a k tomu výsle-
dek nesmyslného referenda o 
zámku, řekl jsem si, tak už dost. 
Chci si ještě užít podzimu života 
relativně ve zdraví a v pohodě. 
Na podzim přijdou komunální 
volby a tam občané znovu roz-
dají hlasy a pak uvidíme, komu 
vystaví to správné vysvědčení. 
Ještě jednou děkuji za to, že 
jsem mohl vést město Bzenec 
a poznat řadu dobrých a pocti-
vých lidí.  Chci také poděkovat 
pracovníkům městského úřadu, 
bez kterých bychom nedosáhli 
takových výsledků a to na všech 
úrovních.
Rozhovor s emeritním staros-
tou Pavlem Čejkou pro NOVÉ 
SLOVÁCKO se uskutečnil ihned 
po jeho návratu z nemocnice, 
kde pobýval devět dnů. S po-
děkováním za milou ochotu a 
s přáním především dobrého 
zdraví a pohody v dalším ži-
votě přeje i za čtenáře našeho 
periodika Tonda Vrba.

(Text a foto: AV)

KYJOV – K dvacátému ročníku 
se blíží nezadržitelně setkávání 
mužských a ženských lidových 
pěveckých sborů pod názvem Jar-
ní zpívání, které po úvodních roč-
nících mezi sklepy Na Šištótě  na-
trvalo zakořenilo před kyjovskou 
radnicí na Masarykově náměstí. 
20. března zavítalo poprvé v 
premiéře této akce na postave-
né podium muži z Kyjova, Valtic, 
Mikulčic, Dubňan, Panihájci z 
Moravan a Horňácký sbor Chotár. 
Ženy měly zastoupení ze Svatobo-
řic-Misřína a Bánova. S blokem 
skočných zatancoval Slovácký 
soubor Kyjov. O tradičně vtipný 
doprovod se postaraly děvčata z 
místního sboru Tragačnice v čele 
s Evou Soldánovou. Atmosféra 

byla, jak většinou u těchto setkání 
bývá, družná, přátelská a veselá. 
Chlapi se navzájem občerstvovali 
vlastními vzorky vínka nebo pále-
nek. Tuto příležitost si nenechal 
ujít ani první muž Kyjova Franti-
šek Lukl, který v úvodu programu 
uléval z džbánku vinný mok mezi 
účastníky zpívání.
„Bylo to super, ale nebýt takové 
zimy. I když svítilo sluníčko, po-
fukoval studený vítr a hodně to 
bylo cítit při vystoupení na pó-
diu. Jsme moc rádi, že jsme si po 
delší době mohli opět zazpívat a 
děkujeme za pozvání chlapům z 
Kyjova,“ okomentoval NOVÉMU 
SLOVÁCKU účast valtický zpěvák 
Zdenek Pulkrábek.

(Text a foto: Tonda Vrba)

Bilancování jednoho z nejdéle sloužících komunálních politiků 
 v České republice, dnes již bývalého starosty Bzence Pavla Čejky

Jarní zpívání v Kyjově osvítilo sluníčko, ale bylo chladno

Pavel Čejka starostoval  více jak devatenáct let.

Znak a zástava města Bzenec.

BZENEC – V lednu tohoto roku skončil ve funkci prvního muže 
města Bzenec jeho dlouholetý starosta PAVEL ČEJKA (72, za 
KDU-ČSL), který byl ve funkci rovných 20 let. Patřil k jedněm 
nejdéle sloužících starostů v České republice a zde našim čte-
nářům předkládáme jeho shrnutí práce v nelehké roli na rad-
nici. 

Ve studeném počasí panovala veselá nálada před vystoupením i u 
žen ze Svatobořic-Mistřína. ze sboru Rezedky.

Před kyjovskou radnicí se vytvořilo na akci improvizované pose-
zení s hledištěm.
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VESELÍ NAD MORAVOU -  
Slovácká stuha - 27. března
Tradičně doprovázející Horňác-
ká cimbálová muzika Petra Ga-
lečky doprovodila 33 zpěváčků. 
Oproti minulým rokům zde byl 
nárůst nejmladších dětí, které 
se postavily před mikrofon po-
prvé.
Porotci vybrali v kategorie dětí 
do 10 let dvě první místa a to 
Sáru Vítkovou a Adélu Zálešá-

kovou (organizátor Zpěváčka 
Slovácka si vybere jednu).
Ze starších dětí budou repre-
zentovat Veselsko na přehlídce 
Děti a píseň Slovácka Helena 
Petrželková (bude také ve finále 
Zpěváčka Slovácka) a Petr Čajka. 
O soutěži Zpěváček Podluží, kte-
rá se konala 13. března, jsme in-
formovali ve větším příspěvku 
v minulém čísle NOVÉHO SLO-
VÁCKA, Tonda Vrba.

Nahlédli jsme do regionálních kol soutěží dětí v lidovém zpěvu na Slovácku 2022
REGION - Nejlepší děti postupují do oblastního kola Děti a píseň Slovácka, které se uskuteční 
23. dubna ve Veselí nad Moravou (36 nejlepších finalistů v kategorii 10 -15 let) a do finále 
Zpěváčka Slovácka – 18. září v Archlebově (vítězové kategorií do 10 let a kategorií 10 - 15 
let). Je potěšitelné, že pořadatelé z Kyjovska, Strážnicka, Veselska, Horňácka a z části Podluží, 
zaznamenali větší účast nejmenších zpěváčků.

VELKÁ NAD VELIČKOU - Děti 
a píseň Horňácka - 20. března
Za doprovodu cimbálové muzi-
ky Velické Trnečky se zúčastni-
lo 22 dětí ve dvou kategoriích. 
Postupující děti: 
Kategorie děti do 10 let bez 
uvedení pořadí: Aleš Graf z 
Hrubé Vrbky, Ondřej Maňák, 
Marie Sládková - oba z Velké 
nad Veličkou (do finále Zpěváč-

ka Slovácka si vybere jednoho 
zpěváčka pořadatel).
Kategorie děti od 10 do 15 
let bez uvedení pořadí: Jakub 
Maňák z Velké nad Veličkou, 
Jan Pavlík z Hrubé Vrbky, Mi-
chaela Kadubcová  z Velké nad 
Veličkou (do finále Zpěváčka 
Slovácka si vybere jednoho 
zpěváčka pořadatel).

KYJOV - Vyletěla holubička - 
27. března
Celkem se zúčastnilo 32 soutě-
žících v šesti věkových katego-
riích.
Všichni účinkující vystupovali a 
reprezentovali oblast Severní-
ho Kyjovska a Vracov. 
Postupujícími do Veselí nad 

Moravou jsou:
Eliška Kostihová, Matěj Rajsigl, 
Rozálie Novotná
Postupujícími do Archlebova 
jsou:
Martin Stejskal, Zuzana Šimeč-
ková
Zpěváčky doprovázela CM Friš-
ka z Kyjova 

ŽDÁNICE - Zpěváček Hanácké-
ho Slovácka - 20. března
Cimbálová muzika Hradisko 
doprovodila ve třech věkových 
kategoriích 31 zpěváčků. V ka-
tegorii dětí od 7 do 9 let první 

místo získala Natálie Jungman-
nová z Vrbice a postupuje do 
Zpěváčka Slovácka. V nejstarší 
kategorii od 10 do 15 let první 
místo získala Zuzana Müllero-
vá z Lovčic, druhé místo Nicol 

Janglová z Kobylí a jako třetí 
shodně Zdeňka Gricová z Nen-
kovic a Lucie Ravasová ze Žaro-
šic (všechny postupují do Veselí 
nad Moravou, do Archlebova 
postupuje Zuzana Müllerová).

SVATOBOŘICE-MISTŘÍN - Dět-
ská pěvecká soutěž Jaromíra Mě-
chury - 19. března
Početně úžasných 51 dětí z Mi-
lotic, Ratíškovic, Šardic, Dubňan, 
Hovoran, Dambořic a Svatobo-
řic-Mistřína se objevilo při této 
soutěži Jižního Kyjovska. Zpěváč-
ky skvěle doprovázela Varmužo-
va cimbálová muzika s primášem 
Petrem Varmužou.

Vítězové do 10 let: 1. Vojťěch 
Němčanský, Ratíškovice (postu-
puje i do Zpěváčka Slovácka), 2. 
Anna Vacenovská, Ratíškovice, 3. 
Anežka Švaňhalová, Dambořice.
Vítězové od 10 do 15 let: 1. Ma-
tyáš Smolák, Milotice (postupuje 
i do Zpěváčka Slovácka), 2. Mar-
tin Hajný, Svatobořice-Mistřín, 3. 
Lucie Varmužová, Svatobořice-
-Mistřín.

STRÁŽNICE – Zpěváček Strážnicka 
Vaška Harnoše - 27. března
28 zpěváčků si zazpívalo na pódiu 
strážnického kulturního domu za 
doprovodu výborné místní cimbá-
lové muziky Jožky Šťastného. Za-
stoupeny byly děti nejen ze Stráž-
nice, ale i z Radějova, Sudoměřic, 
Vnorov, Petrova a Rohatce. 
Z kategorie do 10 let postupuje do 
Archlebova Miriam Smaženková 

z Radějova, druhé místo obsadila 
Beata Čellárová, také z Radějova
a třetí skončila Anna Bajáková ze 
Vnorov.
Porota udělila dvě první místa ve 
starší kategorii 10 - 15 let pro Ma-
rii Režňákovou z Radějova a Filipa 
Maška ze Strážnice,
druhé místo si vyzpívala Šárka Ja-
nečková ze Sudoměřic a třetí Nela 
Brandstillerová ze Strážnice.

Společná fotka účastníků ve Ždánicích.                                                                     (Foto: Jana Duroňová - 2x)

Jedním z porotců byl známý zpěvák z Krumvíře Martin Foretník, který je na snímku zachycen při 
oceňování zpěváčků Hanáckého Slovácka.

Asi největší radost z obdrže-
ných medailí měli nejmenší 
účastníci.

Zpěváčci v Kyjově při slavnostním vyhlašování.
(Foto: Adam Procházka - 2x)

Hrubovrbecký zpěváček Jan 
Pavlík je zkušeným matadorem 
a již poněkolikáté si vyzpíval 
postup do vyšších soutěží.

(Foto: Petr Pavlinec - 2x)
Horňáčtí zpěváčci mají rodiče většinou spřízněné s folklorem. Je 
to v tomto regionu tradice.

Největším počtem účinkujících zpěváčků se mohli pochlubit  
v Obecním kulturním domě ve Svatobořicích-Mistříně.

Vítěz kategorie od 10 do 15 let 
Matyáš Smolák z Milotic.

(Foto: Václav Švaňhal - 2x)

Starší kategorie zpěváčků na Slovácké stuze při vyhlašování vý-
sledků.

Kroje zpěvulenkám hodně slu-
šely.        (Foto: Tonda Vrba - 2x)

Miriam Smaženková (na snímku 
první zprava) z Radějova postou-
pila do Archlebova. 
(Foto: Rostislava Svobodová - 2x)

Předsedou poroty byl primáš strážnické cimbálové muziky Michal 
Milták.



7 /  5. 4. 2022 / NOVÉ SLOVÁCKO / ZPRAVODAJSTVÍ 

V bzenecké zámecké konírně bylo také rušno.                                                                              (Foto: ee)
Pověřený starosta Bzence Erik Ebringer (vlevo) se svými přáteli si v pohodě na konci akce 
vychutnával místní vínko.                                                                                                                    (Foto: tv)

Marie Polášková vyšívala kroje ještě při petrolejce

Bzenecký zámek a okolí přivábil stovky návštěvníků na jarní akci

SKALKA, KOSTELEC – Třiaosm-
desátiletá Marie Polášková by-
dlí celý život v rodném domě ve 
Skalce u Kyjova. Už čtyřiadvacet 
let je vdovou, žije sama, a tak má 
čas a klid na to, aby se věnovala 
své celoživotní lásce – krojům. 
Odmalička se dívala mamince, 
která se kroji zabývala, pod ruky 
a nic jí nesmělo ujít. Jako malá si 
ráda hrávala pod stolem, u které-
ho šila a vyšívala maminka. „Jak 
jim odpadl kúsek látky nebo teho 
brokátu, už to bylo moje a šila 
jsem kroj pro panenky,“ vzpomí-
ná s úsměvem paní Marie. Jeden 
vyšívaný fěrtůšek pro panenku 
má od svých dvanácti let, i když 
ho už částečně musela renovovat. 
S panenkou si potom hrály i její 
vnučky. 
„Každého kroje nechytí, musí to 
být daný v tom člověku…“ upo-
zorňuje zkušená žena, pro kterou 
se stal kroj součástí života. Ještě i 
dnes se nastrojí do kostela v Je-
žově příležitostně do stejnokroje. 
„Cítím se v tom doma,“ říká, „ale 
už jsem zůstala sama. Už v tom 

nikdo nechodí.“ Kroj ale za své-
ho mládí nosila běžně a také se v 
něm vdávala. Měla dvě starší ses-
try a maminka dbala na to, aby 
chodily pěkně oblečené a slibo-
vala nejmladší, že ji také nastro-
jí… „Maminka mně ušila jeden 
stejnokroj, ale další už jsem si 
musela ušít sama, maminka brzy 
zemřela,“ dodává se smutkem v 
hlase paní Marie.  
Neměla snadný život. Po ukon-
čení základní školy začala pra-
covat v zemědělství, v roce 1958 
nuceně vstoupili do vznikajícího 
JZD. „Tatínek byl podnikavý, po-
dařilo se mu přikoupit půdu, tak 
to velmi těžce nesl,“ vybavuje si. 
Vdávala se ve dvaceti letech, vza-
la si muže o osm let staršího, kte-
rý pocházel z Milotic. Brzy přišly 
děti, takže měla na koho šít, pro-
tože nabídka konfekce byla v té 
době mizivá.  
Lidový oděv má opravdu ráda a 
dokáže se o něj kompletně po-
starat. Kroje šije, vyšívá, přešívá, 
pere, škrobí, žehlí, prostě chystá. 
„Kroj se musí umět nosit… musí 

se umět v tom chodit,“ připomíná. 
„My starší ženy jsme ještě viděly, 
co to všecko obnáší, kolik to dá 
práce, tak jsme si teho aji hledě-
ly… V kroji jsme si nesedaly, aby 
se nepokrčil, nemačkaly jsme se 
k sobě, byly jsme na něho opa-
trní. Dnešní mladí se oblečou 
do kroje, ale už si neuvědomují, 
kolik je za tím práce… nedbají a 
za jeden den je ten kroj pomaly 
zničený.“
Marie Polášková šije sukně, kor-
dulky, čepce… hlavně  součásti 
ženského severokyjovského kro-
je, ale pro vnuky ušila i mužský 
kroj. „Dnešní velikosti jsou úplně 
jiné, než tomu bylo dřív. Lidé byli 
menší, daleko drobnější.“ A jestli 
někdy pokazila nějakou krojovou 
součást? „Něco se i splete, pak se 
to musí vypárat. Všecko se musí 
opravit. Pamatuju si železné 
žehličky, které se daly nahřát do 
kamen nebo na plotnu a kolikrát 
byly i černé… pozdější elektrické 
žehličky se rády přehřívaly. Dnes-
ka už jsou žehličky dokonalé, ale 
i tak člověk musí dávat pozor a 
vědět jak na to. Všecko chce svoje. 
Pamatuju si, že jsem vyšívala ješ-
tě při petrolejce. Moje maminka 
tak všechno dělala, dřív elektrika 
nebyla,“ vypráví pamětnice. 

Na radu i přátelskou besedu k ní 
chodí několik žen z okolí, které 
mají o kroje zájem. Jednou z nich 
je i šestačtyřicetiletá Jana Slezá-
čková z Kostelce. Paní Jana vy-
studovala Střední průmyslovou 
školu oděvní v Prostějově a před 
patnácti lety, kdy měla malé děti 
a zůstala s nimi doma, se dostala 
k tvorbě krojů. „Stalo se tak díky 
mému bratrovi, který chodil do 
Slováckého souboru a řekl o mně 
svým kamarádům. Tak jsem po-
stupně přešla od šití klasických 
oděvů k šití lidových krojů. Sna-
žím se, pokud to jde, ušít kroj 
každému na míru tak, aby se v 
něm dobře cítil, a to se mi snad 
díky tomu, co jsem se naučila ve 
škole, daří,“ přibližuje paní Jana. 
Šije všechny součásti ženského 
i mužského severokyjovského 
kroje. Používá výšivky strojové i 
ruční, s ruční výšivkou jí pomá-
há maminka a sestra. „Strojo-
vou výšivku mi v současné době 
programuje syn, který studuje v 
Brně na Masarykově univerzitě 
obor informatika,“ dodává zruč-
ná švadlena s vědomím toho, že 
strojové výšivky na tradičních 
lidových krojích mohou budit 
kontroverze.
„S lidmi, pro které šiju kroje, mě 

spojuje láska k lidovým písním 
a tancům, k místním lidovým 
tradicím. Jsem vděčná za to, že 
jsem se narodila právě v tomto 
kraji, kde jsou lidé dobrosrdeč-
ní a mají k sobě blízko. Vážím si 
všech, kteří věnují spoustu svého 
volného času k vytváření nád-
herných vystoupeních na míst-
ních folklorních slavnostech a 
setkáních a rozdávají tak radost 
dál... a já mohu díky tomu, co 
dělám, malým kouskem přispět,“ 
vyznává se Jana Slezáčková. 
„Tetička Polášková ze Skalky mě 
učí škrobit a žehlit kroje, skládat 
krajku do čepců.  Ukázala mi, jak 
ušít a vyžehlit pávku... Vlastně se 
stále učím, protože je toho hod-
ně. Dá se to naučit, ale musíte 
mít velkou trpělivost a musíte 
to mít rád, pro peníze se to dělat 
nedá,“ hodnotí paní Jana.
„Než vyšiju ručně křížkem líme-
ček na rukávce, tak je to dva-
advacet hodin práce… ale co 
si možete říct za to… za takový 
kúsek vyšité látky,“ přizvukuje 
její starší přítelkyně a učitelka s 
tím, že za dvacet korun a méně 
na hodinu by už dneska pracoval 
skutečně málokdo. 
„Až potom tetičky nebudou, bude 
málo těch, kdo budou umět kro-

je vyspravit a nachystat,“ upo-
zorňuje paní Jana. 
„Hodně věcí se dá obkúkat. Ale 
chybama se člověk učí. Člověk 
musí uvažovat, co s tím dělal a 
kde se stala chyba. Musí na to 
dojit,“ radí moudře tetička Poláš-
ková. 

„Milá paní Polášková, snad 
ani slovy nejde vyjádřit pocity, 
které člověk má, když se ocit-
ne ve vaší blízkosti,“ vzkazuje 
paní Jana prostřednictvím 
naší redakce. „ Vyzařuje z Vás 
životní moudrost a energie, 
ale také láska nejen k lidové-
mu kroji, ale i k rodnému kra-
ji, zemi, k lidem. Chtěla bych 
Vám z celého srdce poděkovat 
za to, jaká jste a co pro dru-
hé děláte. Děkuji, že jsem Vás 
mohla poznat,“ dodává paní 
Jana Slezáčková na adresu 
paní Marie Poláškové ze Skal-
ky a my se k tomuto krásné-
mu poděkování připojujeme  
a rádi tlumočíme. 

(Marie Budíková)

BZENEC - Po loňském referendu, 
kdy místní občané dali jasně naje-
vo, že chtějí, aby bzenecký zámek 
zůstal v majetku města, uspořá-
daly občanské iniciativy na zám-
ku letošní první akci s názvem 
Bzenecký zámek žije, na kterou 
přišlo hodně lidí a ohlasy byly od 
nich ke spokojenosti velké. Pří-
tomní návštěvníci rovnou hlásili, 
že se těší na další podobné zá-
mecké události. Bzenečtí nadšení 
organizátoři jich letos plánují ješ-
tě několik. 
„Termín této jarní akce byl vybrán 
ve spolupráci se sdružením rosni-
ček a vyplatilo se jim naslouchat. 
Počasí jsme měli luxusní a to jis-

tě přispělo k mimořádně vysoké 
účasti návštěvníků, která předčila 
i zde uskutečněnou akci vánoč-
ní,“ sdělila NOVÉMU SLOVÁCKU 
jedna z pořadatelek a zároveň i 
prodávající ve stánku Irena Kou-
kalová Uličná.
Pod obří pomlázkou, zavěšenou 
nad vchodem, prošly stovky ná-
vštěvníků na nádvoří zámku, 
které zaplnily stánky řemeslníků, 
výrobců marmelád, moštů, oplat-
ků, perníků, sýrů i chilli maniaků. 
Milovníci zvířat si mohli objednat 
pelíšek pro domácího mazlíčka 
nebo přispět zakoupením výrob-
ku Bzeneckému útulku. Pro dámy 
byly připraveny šperky z fimo-

-hmoty, vitráže, pánové se mohli 
zastavit u předváděčky Aku nářa-
dí Makita. Nejhlučnějším stanovi-
štěm bylo to od Střední školy gas-
tronomie, hotelnictví a lesnictví, 
kde studenti vyřezávali dřevěnou 
plastiku motorovými pilami. Bylo 
až neuvěřitelné, jak jemná práce 
se takovým nástrojem dá docílit.
Na jarmarku nemohly chybět 
květiny, bylinky i přísady neod-
myslitelně spojené s jarem ve 
Bzenci. Malí i velcí zahradníci si 
mohli přijít zdarma vybrat semín-
ka do místní semínkovny, která ve 
Bzenci funguje už tři roky.
„Jedním z našich nápadů na bu-
doucí využití zámku je kavárna s 

cukrárnou a vinárnou. V trochu 
improvizované podobě jsme ji 
otevřeli v prostorách bývalé kap-
le. A káva místní pražírny, bzenec-
ké víno, limonáda z vinného moš-
tu i bzenecké pivo šly na dračku,“ 
pokračuje Koukalová Uličná.
Tradiční pochoutky jako patenty, 
pagáče a vdolky doplnily nabídku 
zákusků z cukrárny.
V bývalé lisovně si návštěvníci 
prohlédli výstavu velikonočních 
tradic, ochutnali typické pokrmy 
spojené s těmito svátky a také se 
mohli přidat k velké pletací dílně. 
Z různých druhů a délek proutí si 
bylo možno vyrobit tradiční sym-
bol Velikonoc - pomlázku. Když 

už jsme u symbolů, nechyběly 
ani kraslice. Mohli jsme se poko-
chat uměním několika tvůrkyň a 
shlédnout výrobu kraslic zdobe-
ných voskem, slámou i vrtaných. 
Další desítky kraslic s různými 
typy zdobení podle regionů byly 
zapůjčeny na výstavu ze sbírky 
Zdeňky Kuncové ze Bzence. 
Pro děti si místní organizace při-
pravily dílničky, zapojili se hasiči, 
lesní školka Petrklíč i Bzenecký 
klubík. Parkem za zámkem vedla 
hravá stezka pro děti a dospělé 
se spoustou zvídavých dotazů a 
zábavných úkolů.
„Mám obrovskou radost, že ve 
Bzenci máme mnoho šikovných 

lidí, kteří pro nás ostatní ve svém 
volném čase organizují parádní 
aktivity. Rád bych tedy poděkoval 
hlavním organizátorům akce, a to 
Ireně Koukalové Uličné, Zdence 
Lužové, Petru Kalnickému, Libo-
ru Skřivánkovi a Vítovi Vratislav-
skému. Těší mě, že zámecký areál 
je i v neutěšeném stavu magne-
tem pro takové události a pro 
tolik návštěvníků," okomentoval 
spokojeně vydařenou akci Erik 
Ebringer, bzenecký zastupitel po-
věřený výkonem pravomoci sta-
rosty, jeden z hlavních iniciátorů 
spolku Za obnovu bzeneckého 
zámku.

(Tonda Vrba) 

Stejnokroj je novější část 
kyjovského kroje, obje-
vil se po válce, kdy ženy 
začaly jezdit za prací 
do měst. Stávající oděv 
nevyhovoval novým po-
žadavkům, a tak se z 
původního kroje udě-
lala jednodušší kopie a 
začaly se používat i jiné 
materiály. Stejnokroj se 
skládá z kanafasky (suk-
ně) a jupky s dlouhým 
rukávem ze stejného 
materiálu. Je i sváteč-
nější verze, která se nosí 
třeba do kostela, liší se 
od té pracovní dražším 
kvalitnějším materiálem 
(samet apod.), jupka je 
více ozdobená a nosí se 
k němu bílá vyšívaná zá-
stěrka a na hlavě šatka. K 
pracovnímu stejnokroji 
patří plátěná zástěra a 
plátěný šátek.                                                                          

(Jana Slezáčková)

Přítelkyně (zleva) Janu Slezáčkovou a Marii Poláškovou spojuje láska ke krojům.

Zdobnost a pracnost zdejších krojů budí zasloužený obdiv.
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Mnoho vinařů a zahrádkářů 
vzhledem k přicházející sezo-
ně přemýšlí, čím budou chránit 
své rostliny. Tedy zda-li sáhnou 
po klasice, na kterou jsou zvyklí, 
nebo vloží důvěru do nových pří-
pravků. A jak je již v posledních 
letech bohužel tradicí, každým 
rokem končí prodej přípravků, 
které ve svém složení obsahují 
látku, jež není schválená pro další 
uvádění na trh. Jak to tedy s po-
střiky aktuálně je, se dočtete níže.

Fungicidy
Pro letošní rok to padlo na fun-
gicidy, ve kterých byla obsažena 
účinná látka Mancozeb. Obecně 
fungicidy jsou pesticidy použí-
vané k hubení plísní, které na-
padají rostliny a působí na nich 
ekonomické škody. Představíme 
vám pár vybraných přípravků, 
u kterých je ukončený prodej 
a doba použití a doporučíme 
vhodné náhrady. Nemusíte se 
však bát, o kompletní seznam 
přípravků však nepřijdete, přilo-
žíme vám jej níže.

Acrobat MZ WG
Kombinovaný fungicid Acrobat 

MZ WG se systémovým a kon-
taktním účinkem napomáhá k 
ochraně brambor, rajčat, cibule, 
okurek a révy vinné proti plís-
ním. Prodej tohoto postřiku byl 
ukončen k měsíci lednu 2022. 
Vhodnou alternativou pro tento 
produkt doporučujeme přípra-
vek Ortiva (systémový účinek). 
Účinek je především protektiv-
ní a proto musí být použit ještě 
před nebo na počátku infekce. 
Obsažená látka Azoxystrobin 
působí dlouhodobě, může tak 
zabránit vzniku nové infekce.

Horizon 250 EW
Stojí za zmínku také HORIZON 
250 EW. Fungicid ve formě vod-
ní emulze slouží například u 
peckovin proti moniliové spále 
či moniliové hnilobě. Nahradit 
jej však můžeme kontaktním 
přípravkem Prolectus, který je 
na již zmíněné choroby velmi 
účinný. Prolectus by měl být po-
užit jako součást systému ochra-
ny rostlin při střídání s jinými 
přípravky s různým způsobem 
účinku. Informace, jak jej však 
použít, naleznete v popisu pro-
duktu.

Ridomil Gold MZ Pepite
Velmi oblíbený Ridomil Gold MZ 
Pepite již má svou slávu také za 
sebou. Ridomil je fungicidní pří-
pravek k ochraně bramboru, ci-
bule, okurky, rajčete a révy vinné 
proti houbovým chorobám (plís-
ním). Zastoupit jej však může 
známý postřik Champion 50 WG, 
kontaktní fungicidní a bakteri-
cidní přípravek k ochraně proti 
houbovým a bakteriálním cho-
robám rostlin a k ochraně meru-
něk proti mrazu.

Talent
Postřik Talent nesmíme opome-
nout. Pro oživení paměti, Talent 

je fungicidní přípravek proti 
strupovitosti na jádrovinách, 
padlí na jabloních, révě a jahod-
níku, skvrnitosti listů třešně a 
višně, moniliové spále višně, rzi 
a červené skvrnitosti na slivo-
ních a padlím, rzem a listovým 
skvrnitostem na okrasných rost-
linách. Právě při padlí a strupo-
vitosti jabloní a hrušní vám za-
jisté pomůže Discus. Proti padlí 
na jahodníku či révě vinné dopo-
ručujeme Kumulus.

Insekticidy
Účinná látka mancozeb se obje-
vuje také u insekticidů, příprav-
ků určených k hubení hmyzu v 

jeho různých vývojových stup-
ních. Používají se v zemědělství, 
k ochraně zásob a také v oblasti 
hygieny.

Calypso 480 SC, AL
Přípravek Calypso stojí také za 
zmínku, i když byl ukončen již 
dříve. Insekticid určený k ochra-
ně proti škůdcům jabloní, třeš-
ní, višní, slivoní, zeleniny,  dále 
k hubení škůdců jahodníku, ry-
bízu okrasných rostlin, řepky a 
brambor. Sloužil jako jarní po-
střik ovocných stromů. Pokud 
sáhnete po přípravku Sanium 
Ultra, rozhodně neuděláte chybu. 
Sanium Ultra slouží k ochraně 
zeleniny, ovoce, bylinek, lusko-
vin, jahodníku a révy vinné proti 
širokému spektru savých a žra-
vých škůdců (např. pilatka jab-
lečná, švestková, obaleč švestko-
vý, květopas, vrtule třešňová).

Závěrem
Pro jaké rostliny jsou registro-
vány všechny zmíněné produkty, 
případně použití a dávkování, se 
můžete dočíst na našem webu v 
detailech konkrétních postřiků.
Pokud jste nenašli odpověď 

REGION – Červená řepa je 
dosti náročná na podnebí a 
kvalitu půdy. Nesnáší hnoje-
ní čerstvým chlévským hno-
jem (řepa by se měla vysévat 
na záhony, které byly hnojeny 
chlévskou mrvou před dvěma 
roky). Nejlepší výnosy dává při 
neutrální půdní reakci (pH 6 až 
8). Pokud takové složení půdy 
nemáme, je dobré na jaře vy-
vápnit pozemek, kde budeme 
řepu pěstovat. Červená řepa 
snáší chlór, velmi citlivě však 
reaguje na nedostatek bóru. 
Neměli bychom ji vysévat na 

záhon dvakrát po sobě, také jí 
nesvědčí pěstování po špenátu 
a po mangoldu.
Vysazujeme předpěstova-
né  rostliny, které nám mo-
hou výrazně zlepšit zdravotní 
problémy. Jako za hlavní jsou 
považovány: Rakytník řešetlá-
kový, Třapatka nachová, Kalí-
sie voňavá, Schizandra čínská  
a podobně. Vysazovat může-
me prostokořené sazenice 
nebo sazenice v kontejnerech, 
ty mají tu výhodu, že je může-
me vysazovat kdykoliv a velmi 
dobře se ujímají.

Rady
do

zahrady

Červená řepa Rakytník má rád lehčí, drobně 
kamenité, zásadité a neutrální 
půdy. Keře jsou rozložité, de-
korativní a dlouhověké. Ra-
kytník je rostlina  dvoudomá, 
proto je potřeba vysazovat 
samičí i samčí keře. Rostliny 
vysazujeme na vzdálenost 2 
až 3 metrů ve směru převažu-
jících větrů,  protože se jedná 
o rostliny větrosnubné (první 
v řadě se vysazuje samčí rost-
lina a dále rostliny samičí). V 
prvních letech po výsadbě je 
nutné udržovat bezplevelné 
záhony a je potřeba doplň-
kovou závlahu. Keře začínají 
plodit třetím rokem po výsad-
bě a plné plodnosti dosahují v 

pátém roce. U rakytníku jsou 
považovány téměř všechny 
části keře za léčivé (plody, lis-
ty, kůra, kořen).
Třapatka nachová, známa jako 
Rudbeckie, je trvalá bylina se 
silným kořenem, ze kterého 
vyrůstá vzpřímená, drsná, sil-
ná lodyha dorůstající výšky 
kolem jednoho metru. Konco-
vé velkokvětní úbory rozkvé-
tají v červenci a v srpnu a bar-
va květních jazýčků je patrná 
již z názvu rostliny. Množí se 
výsevem semen nebo vegeta-
tivně kořenovými oddělky.
Rostlina je využívána celá. 
Podle dosavadních výzkumů 
i praktických zkušeností se 

nejúčinnější drogou jeví ko-
řen, potom květ a list během 
květu. Její hlavní poslání lze 
spatřovat v tom, že poměr-
ně výrazně zvyšuje imunitu, 
vykazuje i značnou aktivitu 
antibiotickou. Nejvhodněj-
ší formou použití je tinktura, 
případně lihovodný roztok z 
ní připraven. 
Příprava tinktury: 100 gramů 
kořenů a přelijeme jej asi 500 
ml lihu o koncentraci asi 50%, 
louhujeme za pokojové teplo-
ty přibližně 14 dnů. Užívá se 
jako prevence chřipky ráno 
nalačno jedna čajová lžička.

(Petr Kumšta)

na alternativu pro jiný postřik, 
nezoufejte. V naší prodejně v 
Dubňanech máme speciální le-
ták, kde je všechno jednoduše a 
přehledně vysvětleno. A pokud 
ani to nebude stačit, rádi vám 
poradíme osobně. Jsme tu pro 
vás.
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Velká nad Veličkou po třech letech 
opět přivítala oblíbené skákání do výšky. 
Pohár pro vítěze získal letos 
Uherský Ostroh 
VELKÁ NAD VELIČKOU – 
Po tříleté pauze způsobené 
pandemií COVIDU-19 se na 
Horňácku zase skákalo do 
výšky. V rámci dvaadvacáté-
ho ročníku tradiční „Velické 
laťky“ se představilo téměř 
devadesát chlapců a dívek ze 
sedmi základní škol. Putovní 
pohár ředitele Masarykovy 
základní školy putuje z Vel-
ké na Veličkou do Uherského 
Ostrohu, domácí závodníci 
ovládli tři ze šesti kategorií, 
v soutěži týmů byli těsně jen 
druzí. Třetí příčku obsadily 
Žarošice.
„Jsem rád, že po dlouhé pau-
ze způsobené proticovidový-
mi opatřeními můžeme zase 
sportovat a pokračujeme v 
tradici naší „Velické laťky,“ 
která naposledy byla u nás 
v roce 2019. Těší mě, že le-
tošní výkony jsou podobné 
jako před pandemií, v histo-
rii soutěže patří k nejlepším, 
což je důkazem toho, že děti 
mají pořád chuť sportovat," 
prohlásil ředitel pořádající 
Masarykovy základní školy 
ve Velké nad Veličkou Fran-
tišek Frýdecký.
Letošní výsledky tak potvr-
dily, že mládež na Horňácku 
nezahálela ani v době pan-
demie koronaviru. „Když se 
v hodinách tělesné výchovy 
nesmělo cvičit, tak v rámci 
školy, ale i házenkářského 
a fotbalového klubu, probí-
hal projekt nazvaný Sportuj 
doma. Děti měly individuál-
ní tréninkové jednotky a hý-
baly se i v době, kdy nebyla 
organizovaná sportovní ak-
tivita. Hned, jak se rozvolni-
la opatření, tak jsme jednak 
v hodinách tělesné výcho-
vy, ale i ve specializovaných 
kroužcích naběhli a vrátili se 

k samotnému tréninku. Na-
víc jsme modernizovali do-
skočiště a také vybavení na 
skok vysoký," prozradil ředi-
tel Frýdecký.
Bývalý fotbalový brankář 
měl z výsledků a výkonů 
svých žáků určitě velkou ra-
dost. Mezi mladšími žákyně-
mi uspěla Karolína Zubíková. 
Tato dvanáctiletá dívka sice 
bydlí v Lipově, ale navště-
vuje základní školu ve Velké 
nad Veličkou: laťku překo-
nala ve výšce 135 centime-
trů, čímž si vytvořila nový 
osobní rekord.
„Je to mé maximum, ale klid-
ně jsem mohla skočit i výš, 
ovšem celkově jsem spoko-
jená. Závod mi prostě vy-
šel," řekla sympatická há-
zenkářka klubu z Velké nad 
Veličkou.
Kategorii mladších žáků 
zase opanoval Ondřej Mo-
tyčka, jenž výkonem 152 
centimetrů si vylepšil rov-
něž svůj osobák. „Závod 
jsem si velice užil. Jsem moc 
rád, že jsem skočil tak vy-
soko. Atletice, kterou dělala 
maminka, se věnuji jenom 
ve škole, jinak ne. Přitom ne-
dělám ani žádný jiný sport," 
prozradil na sebe šikovný 
výškař Motyčka.
Nadvládu domácích závod-
níků narušila čtrnáctiletá 
Valérie Pokorná z Uherské-
ho Ostrohu, která kralova-
la mezi staršími žákyněmi. 
Laťku zdolala ve výšce 137 
centimetrů. „Jsem ráda, že 
se projevily tréninky ve 
škole. Celkem jsme se tomu 
věnovaly. Teď jsem skočila 
nejvíc, takže mám z toho ra-
dost," uvedla mladá volejba-
listka Veselí nad Moravou.
Závod starších žáků si pod-

manil Jakub Slonka. Tento 
žák strážnické základní ško-
ly Školní zaznamenal výkon 
167 centimetrů, žádný ze 
soupeřů letos lepší nebyl.
Letošního ročníku „Velic-
ké laťky“ se zúčastnilo té-
měř devadesát žáků a žákyň 
ze sedmi základních škol. 
Kromě domácích nadějí se 
představili také mládežníci 
ze Žarošic, Uherského Os-
trohu, Strážnice (ZŠ Školní), 
Lipova, Kuželova a Hrozno-
vé Lhoty. Pořadatelům se 
naopak omluvili zástupci z 
Vracova, Blatnice a Strážni-
ce (ZŠ Marie Kudeříkové). 
Celkem se tak o putovní po-
hár ředitele Masarykovy zá-
kladní školy utkalo jedenáct 
týmů.

VÝSLEDKY VELICKÉ LAŤKY 
2022:
Starší žáci: 1. Jakub Slonka 
(ZŠ Strážnice - Školní) - 167 
cm,
starší žákyně: 1. Valérie Po-
korná (Uherský Ostroh B) – 
137 cm,
mladší žáci: 1. Ondřej Mo-
tyčka (Velká nad Veličkou A) 
– 152 cm,
mladší žákyně: 1. Karolína 
Zubíková (Velká nad Velič-
kou) – 135 cm,
open dívky: 1. Aneta Sťa-
hlová (Velká nad Veličkou) – 
145 cm,
open chlapci: 1. Lukáš Mar-
čík (Veselí nad Moravou) - 
162 cm.

SOUTĚŽ DRUŽSTEV: 
1. Uherský Ostroh A – 19 
bodů,
2. Velká nad Veličkou A - 20 
bodů,
3. Žarošice A – 31 bodů.

(red.)

FOTOREPORTÁŽ:
Ve sportovní hale ve Velké nad Veličkou se představili ve skoku vysokém chlapci a dívky ze 
sedmi ZŠ Hodonínska a Uhersko-Hradišťska.
(Foto: archiv Masarykovy ZŠ Velká nad Veličkou – 4x)

HODONÍN – Již 15. ročník turnaje v malé kopané v kategorii nad 
50 let připravují hodonínští pořadatelé do sportovní haly TEZA v 
Hodoníně na sobotu 16. dubna 2022.
„Podařilo se nám zajistit dva špičkové týmy z Česka (SIGI-TEAM z 
Prahy a Zbrojovka Brno s Petrem Švancarou) a tři mužstva z naše-
ho regionu, a to pořadatel akce Slovan Hodonín, dále Jiskra Kyjov a 
Slavoj Rohatec. Hrát se bude systémem každý s každým a já pevně 
věřím, že uvidíme zajímavá fotbalová klání,“ zve na zajímavou akci 
hlavní pořadatel, Zdeněk Melichar alias Chelsea z Hodonína.
Turnaj začíná dopoledne v 9 hodin. Všichni fanoušci jsou srdečně 
zváni!

(red.)

Turnaj v malé kopané 
uvidí v měsíci dubnu 
hala TEZA Hodonín!
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REGIONÁLNÍ FOTBAL – VÍKEND 
26. - 27. BŘEZNA
DIVIZE D – 15. KOLO:
Jednoznačným šlágrem tohoto 
kola bylo malé derby v Hodoníně, 
kam přicestoval tým z Břeclav-
ska. Domácí borci byli favoritem, 
výhra se ale nerodila vůbec leh-
ce. O jedinou branku se zasloužil 
v 19. minutě levý obránce Dani-
el Pospíšil, kterého parádně ke 
skórování vybídl s chutí hrající 
Jakub Kosorin, který ještě loni 
na podzim hostoval právě v Lan-
žhotě. Po přestávce mohl nejtěs-
nější vedení Naftařů navýšit Pa-
trik Dressler, ale jeho pokus ze 
značky pokutového kopu skončil 
pouze na levé tyči hostující bran-
ky, kterou hájil Jakub Klimeš!
Hrálo se na umělém trávníku sta-
dionu „U Červených domků“ v 
Hodoníně. 
Branka: 19. Daniel Pospíšil, ŽK: 
Adam Dunda, Petr Bohun, Mar-
tin Petráš – Tomáš Milota, Artur 
Pidruchnyi, Peter Mikúšek, Matej 
Kosorin, Peter Šenk, rozhodovali: 
Jan Dorotík – Patrik Šustr a Dári-
us Brezáni, delegátem byl Rudolf 
Volf, přítomno 450 diváků! 
Sedm zápasů divize D vidělo 1 
605 diváků, což znamená, že prů-
měrná návštěva na jedno utkání 
činila cca 230 fanoušků. Střelci 
se v tomto kole zrovna nevyzna-
menali, když padlo jen 10 gólů, 
což činí slabý průměr 1,42 bran-
ky na zápas.
VÝSLEDKY:
FK HODONÍN – TJ Sokol Lanžhot 
1:0 (1:0), Ždírec nad Doubravou – 
Zbrojovka Brno B 1:1 (0:0), 170, 
Polná – Tasovice 1:1 (1:1), 310, 
Velká Bíteš – Humpolec 0:1 (0:0), 
185, Bystřice nad Pernštejnem – 
Start Brno 0:1 (0:1), 220, Havlíč-
kův Brod – Žďár nad Sázavou 1:1 
(0:1), 120, Břeclav – Stará Říše 

1:0 (1:0), 150.
DIVIZE E – 15. KOLO:
Okurkáři ze Bzence splnili roli fa-
vorita, když doma porazili nejtěs-
nějším brankovým poměrem po-
slední Holešov. O jedinou branku 
zápasu se zasloužil ve 39. minutě 
Dominik Pelikán, který pokořil 
gólmana Radka Janalíka, jenž 
navíc viděl v 90. minutě žlutou 
kartu. Poměr ŽK byl 3:4, přičemž 
u vítězů viděli žlutý kartonek Lu-
káš Mlýnek (48. minuta),Tomáš 
Zůbek (50.) a Robert Janás (90.). 
Zaváhal vedoucí Přerov, který 
padl na půdě Nových Sadů a Koz-
lovice, jenž doma pouze remizo-
valy.
Toto kolo vidělo 1 716 diváků, 
což je průměr 245 příznivců fot-
balu na jeden zápas. Kanonýři si 
i v této soutěži nechali zřejmě 
střelecké kopačky doma, neboť 
padlo 12 branek, což znamená 
průměr cca 1,7 gólů na jeden 
duel.
VÝSLEDKY:
TJ SLOVAN BZENEC – SFK ELKO 
Holešov 1:0 (1:0), 180, Šumperk 
– Slavičín 2:1 (1:1), 100, Kozlovi-
ce – Valašské Meziříčí 1:1 (1:1), 
452 (!), Nové Sady – Přerov 2:0 
(1:0), 317, Všechovice – Hrani-
ce 0:2 (0:0), 320, HFK Olomouc 
– Vsetín 1:1 (1:0), 67,
 Strání – Skaštice 0:0, 280.
KRAJSKÝ PŘEBOR – 17. KOLO:
Vinaři z Mutěnic po více jak ho-
dině hry hráli v brněnských Bo-
hunicích vyrovnanou partii (prů-
běžný stav byl 0:0), ovšem v 65. 
minutě se trefil Nikolas Burčík 
a v 76. minutě střídající Radim 
Ševčík (v 62. minutě nahradil na 
hrací ploše Tomáše Fila), takže 
tým z Hodonínska odjel nakonec 
z brněnské čtvrti s prázdnou. ŽK: 
2:1 (u hostí v 54. minutě Franti-
šek Lamáček), sledovalo 150 di-

váků.
Úspěšní nebyli ani Baníkovci z 
Ratíškovic, kteří vyfasovali pět 
banánů na brněnské Spartě! Po-
rážku hostů mírnil Petr Zemánek 
mladší, který se trefil v 79. mi-
nutě za stavu 0:5. Branky vítě-
zů: 7. a 14. Filip Kříž, 10. Ondřej 
Zavadil, 20. Vadym Malishevskyy, 
68. Ondřej Přichystal, ŽK: 4:0, 
přítomna stovka fanoušků.
O posledním březnovém víkendu 
vidělo osm zápasů této soutěže 
celkem 1 177 fanoušků – to je 
tedy průměr 147 diváků na utká-
ní. Padlo celkem 25 gólů, což je 
průměr 3,1 branka na soutěžní 
zápas. 
VÝSLEDKY: 
TJ Tatran Bohunice – FK MUTĚ-
NICE 2:0 (0:0), 150, FC Sparta 
Brno – FK BANÍK RATÍŠKOVICE 
5:1 (4:0), 100, Ivančice – Dosta 
Bystrc 0:4 (0:0), 200, MS Brno – 
Krumvíř 2:1 (2:1), 110, Ráječko 
– Kuřim 1:2 (0:2), 200, Bosono-
hy – Moravský Krumlov 2:1 (1:0), 
102, Rousínov – Líšeň B 1:0 (0:0), 
215, Svratka Brno – Boskovice 
2:1 (0:1), 100.
1. A TŘÍDA – SKUPINA B, 15. 
KOLO:
Už druhé letošní zakopnutí si 
připsali hráči ze třetího největ-
šího města Hodonínska, kteří ne-
čekaně padli s rezervou Vyškova 
po hokejovém výsledku. Milotice 
sice vedly dvakrát na Břeclavsku, 
přesto hlavní arbitr Přemysl Ku-
líšek napsal do Zápisu o utkání 
konečný výsledek 2:2. V dresu 
Hroznové Lhoty se poprvé tre-
fil novic Ondřej Březina a hned 
z toho byly tři mistrovské body. 
Nováček z Vacenovic znovu ztra-
til, když doma nestačil na Slavoj 
Rohatec a v tabulce je nyní před-
poslední. Baníkovci z Dubňan 
uhráli ve Velkých Pavlovicích jen 

plichtu, takže možné ambice o 
postupu se zřejmě přesunou do 
další sezony. Vedoucí Lednice vý-
razně pokořila doma Šlapanice, 
ale až díky střeleckému koncer-
tu, který nabídli domácí fotbalis-
té ve druhém poločase. Nejhůře 
si vede v současné tabulce tým 
z Veselska, který padl o čtvrté 
březnové sobotě v Brně-Kohou-
tovicích a už nyní mu moc šancí 
na případnou záchranu nedává-
me.
Sedm soubojů v této skupině na-
vštívilo celkem 823 diváků, což 
dělá průměr cca 118 fanoušků 
na jeden duel. Střelci měli v tom-
to kole fazonu: padlo 35 branek 
– to je průměrně 5 gólů na jediný 
zápas!
VÝSLEDKY:
Valtice – FK MILOTICE 2:2 (1:1), 
za hosty: 19. (penalta) a 68. Ště-
pán Novák, ŽK: 4:1, 100, Nikolči-
ce – TJ SOKOL HROZNOVÁ LHO-
TA 0:1 (0:1), 43. Ondřej Březina, 
ŽK: 3:2, 60, SK VACENOVICE – TJ 
SLAVOJ ROHATEC 0:3 (0:3), 16. 
Jiří Jüstel, 18. Ivan Kushnir, 30. 
David Šimánek, ŽK: 3:0, 125, Vel-
ké Pavlovice – FK BANÍK DUBŇA-
NY 1:1 (1:1), za hosty: 41. Patrik 
Hlaváč, ŽK: 1:2, 150, FC VESELÍ 
NAD MORAVOU – Vyškov B 4:9 
(1:4), za poražené: 24. a 75. Bo-
humil Vardan, 84. vlastní – Jakub 
Mach, 90. Matěj Břečka, ŽK: 0:1, 
100, Kohoutovice – TJ KORDÁR-
NA VELKÁ NAD VELIČKOU 4:1 
(2:1), jediný gól hostů dal za sta-
vu 1:0 ve 37. minutě Martin Lap-
čík, ŽK: 1:0, 150, Lednice – Šlapa-
nice 7:0 (1:0), 138.
1. B TŘÍDA – SKUPINA C, 15. 
KOLO:
I po dvou jarních kolech vede 
nováček ze Vnorov, ovšem na 
tým z Veselska se hodně dotahu-
je celek z Uhřic. Třetí pozici drží 

další novic – SK Spartak Svato-
bořice-Mistřín, který doma lehce 
přejel Přibice. Černý kůň soutěže 
(SK Kozojídky) dal o sobě vědět 
na Kyjovsku, kde bral všechny 
body po výhře 3:0. Zklamáním 
je zatím jarní herní projev Šar-
dic, které i ve druhém letošním 
utkání všechny body odevzdaly. 
Střelecká kanonáda první půle 
byla k vidění ve Strážnici, kde se 
představila Blatnice pod Svatým 
Antonínkem. 
Toto jarní kolo vidělo na Břeclav-
sku a Hodonínsku 820 fanoušků, 
což činí průměr 117 diváků na 
zápas. Padlo celkem 36 branek – 
tedy nadprůměr 5,14 branek na 
jedno utkání.
VÝSLEDKY:
TJ JISKRA STRÁŽNICE – FK 
BLATNICE POD SVATÝM ANTO-
NÍNKEM 3:3 (3:3), 8. a z PK ve 
35. Tomáš Rybár, 11. Tomáš Lípa 
– 25. Patrik Janík, 33. Josef Zá-
mečník, 38. Petr Vavřík z penalty, 
ŽK: 2:2, 185, Velké Bílovice – SK 
AGRO VNOROVY 2:3 (2:2), za 
hosty: 25. a 65. Josef Bittner, 35. 
Marian Fedorka, ŽK: 4:1, ČK: 62. 
Vít Mádl (VB), 180, SK SPARTAK 
SVATOBOŘICE-MISTŘÍN – Přibi-
ce 6:2 (3:1), za vítěze: 26., 31. a 
84. Pavel Nauš, 28. Jiří Kačer, 52. 
Lukáš Maršálek, 90. Petr Staňa 
(PK), ŽK: 2:2, 80,  Tvrdonice – SK 
UHŘICE 1:5 (0:2), branky vítězů: 
48. a 60. Filip Kotolan, 28. To-
máš Galia, 31. Daniel Hroudný, 
73. Jakub Neumann,  ŽK: 8:1 (!), 
ČK: 66. minuta David Rebenda 
(TVR.), 80, TJ KOVO ŽDÁNICE – 
SK KOZOJÍDKY  0:3 (0:1), 24. z 
penalty Roman Sládeček, 48. Pa-
trik Hodonský, 85. David Dole-
žel, ŽK: 1:2, 100, TJ BANÍK ŠAR-
DICE – FC KYJOV 1919 2:3 (1:2), 
43. Tom Veselý, 60. Tomáš Voří-
šek – 11. a 74. Matěj Hynčica, 28. 

David Rotrekl, ŽK: 5:3 (!), ČK: To-
máš Novotný (ŠAR.) v 90. minutě, 
75, Charvátská Nová Ves – Velké 
Němčice 1:2 (1:1), 120.
OKRESNÍ LIGA HODONÍNSKA – 
15. KOLO:
Nečekala se porážka Vlkoše, kte-
rý vedl po dvaceti minutách v Li-
pově 2:0,  ale nakonec neveze z 
Veselska ani bod. Tabulce vévodí 
B tým Ratíškovic, který si doma 
poradil s mužstvem Hovoran, 
jenž bojuje o záchranu nejvyšší 
okresní soutěže. 
Toto kolo sledovalo 539 fanouš-
ků, což je 77 diváků kopané na 
jednom zápase. Na sedmi stadio-
nech se tleskalo 28 brankám, a to 
je více jak solidní průměr 4 gólů 
na jeden zápas.
VÝSLEDKY: 
Ratíškovice B – Hovorany 2:0 
(2:0), 26. Daniel Macek, 36. Jiří 
Marcián, 120, Dambořice – Pet-
rov 3:2 (1:0), 43. Radoslav Mok-
rý, 64. Rashid Iyad Laith Alqa-
sem, 66. Martin Postbiegl – 70. 
Tomáš Zlomek,78. Daniel Jane-
ček, 50, Dolní Bojanovice – KEN 
Veselí nad Moravou 2:0 (0:0), 
74. a 85. Michal Esterka, 77, Li-
pov – Vlkoš 3:2 (1:2), 45. Lukáš 
Maňák, 77. Lukáš Červenka, 85. 
Pavel Jagoš – 8. Tomáš Bílý, 17. 
Jindřich Slavíček, 90, Žeravice 
– Žarošice 2:3 (2:2),  40. David 
Žůrek, 44. Ondřej Mach – 8. Jiří 
Žvanut, 28. Tomáš Kolařík, 63. 
Petr Bělohoubek, ŽK: 3:5 (!), 42, 
Bukovany – Starý Poddvorov 1:0 
(0:0), 55. Milan Vašíček, ŽK: 5:1 
(!), Kněždub – Hroznová Lhota 
B 1:7 (0:4), 81. Ondřej Bíla – 14. 
Michal Lipčík, 21. Antonín Ná-
hlík, 28. Richard Slovák z penal-
ty, 29. Tomáš Bartošek, 50. Patrik 
Smetka, 65. Jiří Pravda, 68. Josef 
Čápek, 100.

(pol)

REGIONÁLNÍ FOTBAL – 
VÍKEND 1. - 3. DUBNA
DIVIZE D – 16. KOLO
Start Brno – FK HODONÍN 2:2 
(0:1)
Jak se dá ztratit vyhraný zápas, 
dokumentovali fotbalisté Ho-
donína v sobotu odpoledne v 
krajském městě jižní Moravy. 
Lídr divizní skupiny vedl na za-
čátku druhé půle 2:0 a nic nena-
svědčovalo tomu, že by se oba 
týmy o body podělily. Navíc za 
stavu 2:0 měl šanci Holek, kte-
rý v průniku z úhlu neprostřelil 
gólmana Adama Smrčku a ještě 
dobrou možnost měl Kosorin, 
ale opět se vyznamenal domácí 
brankář. Domácí nakonec z ni-
čeho dvakrát udeřili a připsali si 
až hodně nečekaný bod!
STATISTIKA UTKÁNÍ:
Góly: 67. Jan Pluháček, 81. Petr 
Musil – 16. Jakub Kosorin, 47. 
Martin Holek,
ŽK: 61. Avdić Muamer – 37. Pa-
trik Švantner, 80. Ondřej Sukup,
rozhodovali: Jakub Rosický – 
Ladislav Svoboda, Jan Krondráf,
delegátem byl Pavel Peřina,
přítomno 120 diváků.
„Pro nás to byl vyhraný zápas, 
ale nakonec jsou to bohužel 
ztracené body. Soupeře jsme 
v podstatě do ničeho nepustili, 
prosadil se po přestávce díky 
důrazu a tvrdé hře. Start byl ji-
nak bezradný, nevěděl, co má s 
námi hrát. Pořadatelé připravili 
hřiště velmi dobře, ale časem se 
nedalo hrát do kombinace, což 
je naše silná zbraň. Jsem zkla-
maný z výsledku, ptal jsem se 
po utkání v kabině hráčů, proč 
jsme takto prohospodařili na-
dějný náskok. My se musíme 
dívat především sami na sebe, 
hrát svůj fotbal a snad se brzy 

vrátíme KONEČNĚ na svůj sta-
dion „U Červených domků“ v 
Hodoníně. Řeknu vám, že je to 
nyní pro náš klub hodně smutný 
příběh, neboť si připadáme, jak 
nějaký divadelní soubor na ces-
tách. Byli jsme v Rohatci, trénu-
jeme různě po regionu a na nej-
bližší tři domácí zápasy v divizi 
D jsme našli azyl a pochopení u 
funkcionářů v Šardicích, za což 
jim moc děkujeme. Budeme tam 
hrávat vždy v sobotu dopoledne 
od 10:15 hodin! Jezdím po ce-
lém okresu a škemrám, abych 
zajistil pro hráče tréninkové 
prostory. Je to bohužel současná 
tvrdá realita, se kterou se mu-
síme sami nějakým způsobem 
vypořádat a já věřím, že se to 
vše podaří a na konci bude ten 
vytoužený postup. I když to teď 
vidím na medaili navíc, protože 
naše současné podmínky jsou 
hodně za hranou. Není to o tom, 
že bychom si stěžovali, ale jsme 
v situaci, kdy stále zápasíme 
s následky loňského tornáda,“ 
řekl k sobotní bodové ztrátě a 
podmínkám, ve kterých muži FK 
Hodonín nyní provozují svůj ob-
líbený sport, kouč Naftařů PA-
VOL ŠVANTNER.
DALŠÍ VÝSLEDKY:
Zbrojovka Brno B – Velká Bí-
teš 1:0 (0:0), ŽK: 2:7 (!), ČK: 64. 
po druhé žluté ji viděl Tomáš 
Mrňa (VB), 80 diváků, Lanžhot 
– Havlíčkův Brod 3:2 (2:1), 290, 
Žďár nad Sázavou – Břeclav 2:2 
(1:0), 120, Humpolec - Polná 3:1 
(2:0), 180, Tasovice – Bystřice 
nad Pernštejnem 6:2 (3:1), 166, 
utkání Stará Říše versus Ždírec 
nad Doubravou bylo odloženo.
DIVIZE E -16. KOLO 
Hranice – TJ SLOVAN BZENEC 
5:0 (3:0)

Hosté v sobotu v Hranicích zkla-
mali. Rozhodnuto bylo v pod-
statě po první půlhodince, kdy 
Okurkáři ze Bzence prohrávali 
0:3! V brance poražených začal 
Jan Mezihorák, kterého ve 46. 
minutě střídal Dalibor Zeman.
STATISTIKA ZÁPASU:
Branky: 16. Filip Markovič, 19. 
Michal Kuchař, 29. Adam Jasen-
ský, 70. Lukáš Hapal, 74. Jakub 
Rolinc,
ŽK: 84. Lukáš Hapal – 0,
řídili: Adam Slováček – Jan Za-
pletal a Tomáš Řezníček,
delegát: Pavel Sedláček,
145 diváků.
DALŠÍ VÝSLEDEK:
Slavičín – Nové Sady 0:3 (0:2), 
71.
Toto kolo bylo jinak hodně roz-
hárané, neboť odložena byla 
hned tři utkání, a to: Holešov 
- Kozlovice, Valašské Meziří-
čí – Strání a Vsetín - Šumperk, 
v jiném náhradním termínu se 
budou hrát pak zápasy Skaštice 
– HFK Olomouc (27. dubna – 17 
hodin) a Přerov – Všechovice (4. 
května – 17:30 hodin).
KRAJSKÝ PŘEBOR – 18. KOLO
Oba zástupci z Hodoníska hráli 
v sobotu doma a oba body ode-
vzdali. Vinaři z Mutěnic sice 
brzy vedli, ale po vlastenci v 
první půli přišel rychlý gól na 
začátku druhého dějství, který 
nakonec rozhodl o tom, že tři 
bere bere z tohoto klání Rousí-
nov. Předčasnou nadílku schyta-
li doma Baníkovci z Ratíškovic, 
kteří podlehli vysoko  týmu z 
Bohunic. 
VÝSLEDKY:
FK MUTĚNICE – TJ Tatran Rou-
sínov 1:2 (1:1), 5. Radim Ho-
lešinský – 26. vlastní (Martin 
Schüller), 51. Jiří Kostelka, ŽK: 

František Lamáček – Jiří Kostel-
ka, Miroslav Mikeš, rozhodoval 
Petr Šenkýř před návštěvou 80 
fanoušků, FK BANÍK RATÍŠKO-
VICE – TJ Tatran Bohunice 1:5 
(1:2), 45. Petr Venclík – 20. a 81. 
Radim Ševčík, 11. Martin Sus, 
69. David Bednář, 90. Ondřej 
Ullmann, ŽK: 4:2, ČK: ve 49. mi-
nutě po druhé ŽK ji viděl domá-
cí Jakub Nedorostek, soudcoval 
Peter Hegedus, 90, Boskovice – 
Sparta Brno 1:0 (1:0), 100, Mo-
ravský Krumlov – Ráječko 0:2 
(0:2), 120, Svratka Brno – Dosta 
Bystrc 0:0, 200, Krumvíř – Ivan-
čice 3:1 (3:1), 100, Kuřim - MS 
Brno 2:1 (2:1), 70, Líšeň B – Bo-
sonohy 6:0 (5:0), 50.
1. A TŘÍDA - SKUPINA B, 16. 
KOLO
Útočník Ondřej Březina se cítí v 
novém dresu (Hroznová Lhota) 
jako ryba ve vodě. V minulém 
kole se jedinou brankou posta-
ral o výhru v Nikolčicích, teď 
přispěl třemi góly k jasné výhře 
doma proti Valticím. Rohatec 
doma porazil tým Kohoutovic 
1:0, ale zápas nedohrál domácí 
Jakub Tomšej, který uviděl v 74. 
minutě po druhé žluté červený 
kartonek! Důležitou výhru si 
zaknihovala Velká nad Veličkou 
v boji o záchranu. Derby v Milo-
ticích rozhodl jediný gól ze 26. 
minuty, jehož autorem byl do-
mácí Robin Habáň. Sudí Pavel 
Putna rozdal celkem 11 ŽK (po-
měr byl 4:7) a v 90. minutě se po 
druhé žluté poroučel ze zelené-
ho pažitu domácí David Antoš.
VÝSLEDKY:
Hroznová Lhota – Valtice 4:1 
(2:1), 103, Milotice – Vacenovi-
ce 1:0 (1:0), 277, Rohatec - Ko-
houtovice 1:0 (0:0), 69. Lukáš 
Holešinský, 100, Dubňany – Ve-

selí nad Moravou 2:1 (1:1), 45. 
Michal Fatěna, 68. z penalty To-
máš Zelinka – 44. Martin Vaďura, 
189, Velká nad Veličkou – Velké 
Pavlovice 1:0 (0:0), 70. Martin 
Lipčík, 62, Vyškov B – Lednice 
0:0, 51, Šlapanice – Nikolčice 1:1 
(1:1), 70.
1. B TŘÍDA – SKUPINA C, 16. 
KOLO
Šardice letos sbírají jen samé 
porážky. Tentokráte padly u am-
biciozního nováčka ze Vnorov. 
Souboj dvou týmů z popředí ta-
bulky skončil v Uhřicích hokejo-
vým skóre. Ex-ligový fotbalista 
Kozojídek Tomáš Ťok zazname-
nal v novém dresu v neděli před 
svátečním obědem první 
hattrick a přispěl tak k výrazné 
výhře nad týmem z Břeclavska.
VÝSLEDKY:
Velké Němčice – Strážnice 2:0 
(1:0), 80, Blatnice pod Svatým 
Antonínkem – Velké Bílovice 1:1 
(0:1), 55, Uhřice – Svatobořice-
-Mistřín 4:5 (2:3), 220, Vnorovy 
- Šardice 2:1 (1:0), 100, Kozojíd-
ky – Tvrdonice 4:1 (1:1), 120, 
Kyjov – Ždánice 2:1 (0:0), 100, 
Přibice – Charvátská Nová Ves 
8:3 (2:1), 56.
OKRESNÍ LIGA NA HODONÍN-
SKU - 16. KOLO
TJ Starý Poddvorov – TJ Sokol 
Žeravice 3:1 (1:0)
Favorit šel do vedení v šesté mi-
nutě, kdy se po centru Tomáše 
Cupala prosadil hlavou Kašík 
– 1:0. Další velké možnosti ale 
tým z Podluží zazdil (to se bo-
hužel stává dost často a je z 
toho nepsané pravidlo!), takže 
mohl udeřit nováček z Kyjovska. 
Ve 30. minutě měl velkou šanci 
Tomáš Zlámal, jeho pokus ale 
skvěle vykryl brankář Vojtěch 
Ševela, aby následně z lajny vy-

kopával jistou branku domácí 
kapitán Kašík. Po přestávce se 
trefil Kršek (podíl Čížek), hosté 
sice brzy snížili, ale vše uklidnil 
v domácích řadách Čížek, který 
překonal bezmocného gólma-
na Jana Benedíka dvacet minut 
před koncem. Domácí zahodili 
minimálně šest jasných tutovek, 
takže jejich výhra je více jak za-
sloužená.
Branky: 6. Lukáš Kašík, 57. Zby-
něk Kršek, 70. Stanislav Čížek – 
65. Vojtěch Viktorýn, ŽK: 0 – Jiří 
Šik, Ondřej Mach, Martin Polá-
šek, Patrik Tomáštík, rozhodo-
vali: Jiří Tománek – Jiří Jahoda a 
Martin Ťok, 80 diváků.
DALŠÍ VÝSLEDKY:
Petrov – Dolní Bojanovice 3:1 
(2:0), ŽK: 7:1, sudí František 
Marada, 40, KEN Veselí nad 
Moravou – Kněždub 2:1 (1:0), 
50, Hovorany – Dambořice 2:2 
(1:0), 80, Žarošice – Lipov 1:1 
(0:0), 60, Vlkoš – Ratíškovice B 
1:2 (0:0), 77, Hroznová Lhota B 
– Bukovany 5:4 (3:1), 63.
3. A TŘÍDA – 14. KOLO
Žádovice - Kostelec 3:2 (1:2), 65, 
NESYT HO – Vlkoš B 2:2 (2:0), 
20, Lužice – Moravany 3:3 (2:2), 
35, Vřesovice – Milotice B 7:3 
(1:3), 20, Vracov – Dubňany B 
0:3 (0:2), 50.
3. B TŘÍDA – 14. KOLO
Bohuslavice – Kyjov B 0:6 (0:3), 
30, Archlebov – Nenkovice 1:1 
(1:0), 73, Sobůlky – Ždánice B 
7:1 (3:0), 30, Lovčice – Věteřov 
3:1 (1:0), 45, Čejč – Násedlovice 
0:3 (0:1), 20.
3. C TŘÍDA – 14. KOLO
Hrubá Vrbka – Těmice 5:1 (2:1), 
35, Nová Lhota – Moravský Písek 
1:4 (0:2), 20, Velká nad Veličkou 
B – Vnorovy B 2:2 (1:1), 60.

(jop)

Divizní Hodonín bude hrát nyní třikrát doma vždy v sobotu v Šardicích. 
Ex-ligový Tomáš Ťok se trefil v dresu Kozojídek hned třikrát!
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HODONÍN – Hodonínští Drtiči 
se nakonec v letošní baráži o 2. 
ligu zachránili, do této soutěže 
ale může teoreticky postoupit 
druhý hodonínský celek, a to 
SHKM Hodonín, který skvěle 
odstartoval Kvalifikaci o 2. ligu. 
Hodonín vyhrál vysoko na ledě 
v Moravských Budějovicích, 
to byl ale jen první krůček na 
cestě do vysněné druholigové 
společnosti. O prvním aprílo-
vém pátku ovšem padl doma 
nečekaně se Žihadly z Morav-
ských Budějovic, takže situaci 
na případný postup do 2. ligy 
si pořádně zkomplikoval. 
Kvalifikaci budou tvořit dvě 
skupiny (JIH a SEVER), ve kte-
rých se představí  celkem šest 
týmů, přičemž v každé skupi-
ně bude hrát trojice účastníků, 
kteří se stali vítězi jednotlivých 
Krajských lig.
V naší, tedy v Jižní skupině, 
hraje kromě Baníkovců z Ho-
donína Moravskobudějovic-
ký Hokej a HC Samson České 
Budějovice, ve skupině SEVER 
si to rozdají Piráti Chomutov, 
HC Hvězda Praha a HC Junior 
Mělník. Hrát se bude každý s 
každým dvakrát (doma-ven-
ku), přičemž právo postupu do 
2. ligy mají jen vítězové obou 
skupin!
SHKM HODONÍN letošní kvali-
fikaci zakončí doma soubojem 
s vítězem Jihočeského kraje 
(HC Samson České Budějovice) 
v neděli 10. dubna se začátkem 
v 17 hodin. 
V prvním vystoupení naší sku-
piny se utkal Moravskobu-
dějovický Hokej s týmem HC 
SAMSON České Budějovice s 
výsledkem 3:4 po prodloužení 
(0:1, 2:1, 1:1 – 0:1).
Góly a nahrávky: 25. Mirek Ba-
zala (Nováček), 35. Lukáš No-
váček (Šťáva, Mikeš), 56. Ro-
man Mikeš (Šťáva, Krutiš) – 12. 
Martin Hanzal (D. Nedorost, 

Šulčík), 38. Radek Rolínek, 47. 
Martin Hanzal, 64. Radek Rolí-
nek, 478 fanoušků.

KVALIFIKACE, 2. KOLO:
Moravskobudějovický Hokej – 
SHKM HODONÍN 3:8 (0:1, 2:5, 
1:2)
Skvělá druhá třetina v podá-
ní hostů rozhodla o tom, že 
Baníkovci si domů odvezli za-
sloužené první tři body! Jsme 
teprve na začátku této kvalifi-
kační řežby, ale už výkon Ho-
donína naznačil, že s týmem 
z jihu Moravy se musí počítat. 
Hattrickem se zaskvěl útočník 
Ľubomír Vaškovič. Kanonádu 
hostů odnesl gólman David Va-
cek, kterého vystřídal kolega 
Petr Helešic, ale ani ten nedo-
kázal zabránit dalšímu gólové-
mu přísunu do vlastní svatyně.
STATISTIKA ZÁPASU:
Branky a nahrávky: 26. Petr 
Krutiš (Šťáva), 29. Radek Vy-
sloužil (Krutiš, Mikeš), 51. Lu-
káš Nováček (Krutiš, Šťáva) 
– 3. Matěj Charvát (Polák, Mi-
késka), 22. Matěj Charvát (Po-
lák, A. Dufek), 23. Martin Vy-
růbalík (Venclík, Sedlák), 25. 
Ľubomír Vaškovič (Polesný, 
Vyrůbalík), 26. Ľubomír Vaško-
vič (Směřička), 27. Jakub Sajdl, 
41. Ľubomír Vaškovič (Sajdl, 

Peš), 48. Petr Peš (Vaškovič),
vyloučení: 7:7,
využití: 1:2,
v oslabení: 0:0,
366 diváků.
„Před zápasem jsme v podsta-
tě nevěděli, co od utkání máme 
čekat. První část byla taková 
oťukávací, ve druhé třetině 
nám to tam na začátku napa-
dalo, soupeři jsme odskočili a 
až do konce jsme si to pohlída-
li. Soupeř v podstatě těžil jen 
z přesilovek, jinak moc šancí 
neměl. Chtěl bych vyzvednout 
výkon Coolpika (gólman Jakub 
Zollpriester), při kterém stálo 
dnes i štěstí, ale v určitých fá-
zích nás zase podržel a chtěl 
bych pochválit i naši nejzkuše-
nější pětku, která se postarala 
o většinu našich branek. Dívat 
se na ně, s jakou chutí hrají a 
jak chtějí být úspěšní, je prostě 
radost. Chtěl bych poděkovat 
i našim fanouškům, kteří za 
námi přijeli a podporovali nás 
po celé utkání,“ řekl pro web 
hodonínského klubu kouč vítě-
zů MICHAL KUBA.

KVALIFIKACE, 3. KOLO:
SHKM HODONÍN – Moravsko-
budějovický Hokej 4:5 (0:2, 
1:3, 3:0)
Nečekaný propadák viděla 

opět solidní návštěva v Hodo-
níně. Nepřejícní byli zřejmě 
spokojeni, věrní fandové nově 
vzniklého Baníku ale hodně 
truchlí a jsou velmi rozčarová-
ni! 
Domácí roli favorita naprosto 
nezvládli, i když do utkání na-
stoupili až s 19 hráči do pole, 
naopak hosté z Vysočiny přijeli 
na jih Moravy pouze se 12 hrá-
či (4 obránci + 8 útočníků!!!). 
Hodonín prohrával po první 
třetině 0:2, rozhodující údery 
ale inkasoval mezi 35. - 36. mi-
nutou, kdy během 96 sekund 
lovil ze své branky gólman Ja-
kub Zollpriester hned tři puky. 
V poslední části se domácí vrh-
li do útoku se snahou nepřízni-
vý vývoj zápasu zvrátit, ovšem 
podařilo se jim to jen částečně. 
Dali tři branky, v 59. minutě 
odvolali brankáře, ale statečně 
bojující hosté nakonec nejtěs-
nější výhru udrželi.
STATISTIKA UTKÁNÍ:
Branky a nahrávky: 29. Petr 
Peš (Sajdl, Vaškovič), 41. Ró-
bert Mikéska (Sajdl, Vaškovič), 
49. Ľubomír Vaškovič (Mi-
késka, Peš), 52. Tom Polák (A. 
Dufek, Vyrůbalík) – 6. Milan 
Procházka (Sigmund, Trojan), 
8. Roman Mikeš (Krutiš, Šťáva), 
35. Lukáš Nováček (Šťáva), 35. 
Tomáš Sigmund (Procházka), 
36. Lukáš Nováček (Sigmund),
vyloučení: 7:14 (!),
využití: 3:1,
v oslabení: 0:0,
1565 diváků.

„Dnešní zápas jsme hrubě ne-
zvládli! Nevím, co jsme čekali. 
Snad, že se soupeř porazí sám 
nebo jestli tam bylo podceně-
ní, když u nich jsme dali osm 
gólů. Dnes přišli na rozcvičku 
o deset minut později, bylo 
jich dvanáct – opravdu nevím, 
co se stalo. V první třetině tam 
nebylo z naší strany nic, ne-

bruslili jsme. V kabině si něco 
řekneme, nastoupíme na dru-
hou třetinu, dáme kontaktní 
branku, ale po našich chybách 
dovolíme soupeři odskočit 
na 1:5. V poslední části jsme 
to museli bohužel hrát na ty 
nejzkušenější, co máme, to se 
vyplatilo a podařilo se nám 
snížit stav na 4:5. Bohužel se 
tentokrát obrat nepodařil, ně-
kdy to prostě nevyjde. Baráž 
byla velmi dobře rozehraná, 
ale jsme si to zkomplikovali a 
začíná se v podstatě od nuly. 
Pokud chceme být úspěšní, 
tak se musíme vrátit na zem a 
odbojovat to od první do po-
slední minuty,“ řekl po nevy-
dařeném souboji webu SHKM 
Hodonín domácí kouč MI-
CHAL KUBA.
KVALIFIKACE, 4. KOLO:
HC Samson České Budějovice – 
SHKM HODONÍN 4: 5 (1:3, 0:1, 
3:1)
Hosté vedli již 4:1! V domácí 
brance odešel ve 23. minutě 
David Němec, kterého nahradil 
Ivo Svoboda.
Góly a nahrávky: 9. Roman Šul-
čík (M. Hanzal, Kuchejda), 53. 
Roman Šulčík (Kuchejda), 55. 
David Kuchejda (M. Hanzal, 
Michal), 56. Ondřej Ťoupal (Mi-

chal, Nedorost) – 5. Jiří Sedlák 
(Jajcay), 10. Aleš Dufek (Po-
lák), 14. Ľubomír Vaškovič (M. 
Dufek, A. Dufek), 23. Dominik 
Směřička (Vaškovič, Polesný), 
58. Petr Peš (Směřička), 215 
diváků.  
Skvělá zpráva přišla o první 
aprílové neděli z Českých Bu-
dějovic, kde hodonínští hoke-
jisté bojovali v kvalifikaci o 2. 
ligu o poslední šanci. Museli 
vyhrát za tři body, aby o všem 
nakonec rozhodlo poslední 
kvalifikační kolo (6.), ve kte-
rém SHKM HODONÍN PŘIVÍTÁ 
DOMA V NEDĚLI 10. DUBNA  
PRÁVĚ TÝM Z ČESKÝCH BUDĚ-
JOVIC. První buly bude vhoze-
no v 17 hodin. Přijďte povzbu-
dit Baníkovce v ZÁPASE CELÉ 
SEZONY! 
5. kolo je na pořadu v pátek 8. 
dubna a České Budějovice se 
doma střetnou s Moravskými 
Budějovicemi.
Tabulka po 4. kole má tuto po-
dobu:
1. SHKM HODONÍN – 6 bodů (3 
zápasy),
2. Moravské Budějovice – 4 
body (3),
3. Samson České Budějovice – 
2 body (2).

(pol)

Hodonínský Baník díky nedělní výhře na jihu Čech stále žije!

Jedna z dramatických situací před brankou Hodonína.
(Foto: zdroj web stránky klubu SHKM Hodonín 

– autor Jakub Formánek - 2x)

Jasná přesila – jeden hráč SHKM Hodonín v obklíčení hned čtyř 
hokejistů z Moravských Budějovic.

DIVIZE D
1. HODONÍN 15 13 1 1 49:10 40
2. Zbr. Brno B 15 11 3 1 40:12 36
3. Lanžhot 15 10 0 5 30:12 30
4. Start Brno 15 7 4 4 29:17 25
5. Tasovice 15 7 4 4 31:24 25
6. Břeclav 15 7 4 4 24:18 25
7. Humpolec 15 7 1 7 20:28 22
8. Havl. Brod 15 6 2 7 23:23 20
9. Bystřice n. Pern. 15 5 3 7 19:37 18
10. Velká Bíteš 15 4 4 7 14:19 16
11. Žďár n. Sáz. 15 4 4 7 26:37 16
12. Stará Říše 14 3 1 10 17:34 10
13. Ždírec n. Doub. 14 1 3 10 7:25 6
14. Polná 15 0 4 11 8:41 4

DIVIZE E
1. Hranice 15 10 2 3 42:17 32
2. Přerov 14 9 2 3 39:17 29
3. Kozlovice 14 8 4 2 33:21 28
4. Nové Sady 15 7 3 5 32:19 24
5. Val. Meziříčí 14 7 3 4 25:23 24
6. Vsetín 14 7 3 4 21:20 24
7. Všechovice 14 6 3 5 32:30 21
8. Šumperk 14 6 1 7 17:25 19
9. BZENEC 15 5 3 7 22:29 18
10. HFK Olomouc 14 4 3 7 17:27 15
11. Slavičín 15 4 3 8 21:34 15
12. Skaštice 14 4 3 7 17:30 15
13. Strání 14 2 4 8 8:18 10
14. Holešov 14 1 3 10 8:24 6

KRAJSKÝ PŘEBOR
1. Bohunice 18 14 3 1 42:13 45
2. Kuřim 18 13 2 3 46:25 41
3. Boskovice 18 12 2 4 34:17 38
4. Rousínov 18 10 4 4 40:27 34
5. Líšeň B 18 10 1 7 39:23 31
6. Sparta Brno 18 9 0 9 39:37 27

7. Ráječko 18 7 4 7 39:37 25
8. Krumvíř 18 8 1 9 28:33 25
9. Dosta Bystrc 18 5 8 5 26:21 23
10. Ivančice 18 6 4 8 31:38 22
11. RATÍŠKOVICE 18 7 1 10 28:36 22
12. Svratka Brno 18 5 5 8 24:32 20
13. Bosonohy 18 6 2 10 23:40 20
14. MUTĚNICE 18 3 5 10 22:35 14
15. MS Brno 18 3 3 12 17:38 12
16. Mor. Krumlov 18 2 3 13 14:40 9

1. A TŘÍDA – SKUPINA B
1. Lednice 16 13 1 2 50:13 40
2. Vyškov B 16 10 2 4 49:21 32
3. DUBŇANY 16 10 2 4 37:18 32
4. VESELÍ n. MOR. 16 10 1 5 60:36 31
5. Kohoutovice 16 10 1 5 38:24 31
6. MILOTICE 16 9 3 4 44:29 30
7. HR. LHOTA 16 9 2 5 43:30 29
8. ROHATEC 16 5 6 5 26:25 21
9. Vel. Pavlovice 16 5 2 9 35:37 17
10. Valtice 16 4 3 9 26:45 15
11. Nikolčice 16 4 2 10 25:40 14
12. Šlapanice 16 3 2 11 18:53 11
13. VACENOVICE 16 2 3 11 22:54 9
14. VELKÁ n. VEL. 16 3 0 13 17:65 9

1. B TŘÍDA – SKUPINA C
1. VNOROVY 16 12 2 2 38:12 38
2. UHŘICE 16 10 3 3 40:26 33
3. SVAT.-MISTŘÍN 16 10 1 5 52:29 31
4. KYJOV 16 9 3 4 41:31 30
5. KOZOJÍDKY 16 7 5 4 39:24 26
6. Vel. Němčice 16 7 5 4 21:20 26
7. ŽDÁNICE 16 7 3 6 30:25 24
8. ŠARDICE 16 7 2 7 30:30 23
9. Vel. Bílovice 16 6 2 8 31:36 20
10. Přibice 16 4 4 8 27:35 16
11. STRÁŽNICE 16 3 5 8 32:39 14

12. Charv. Nová Ves 16 4 1 11 20:45 13
13. BLATNICE p. SV. ANT. 16 2 6 8 29:42 12
14. Tvrdonice 16 2 2 12 19:55 8

OKRESNÍ LIGA - HODONÍNSKO
1. Ratíškovice B 16 15 0 1 50:9 45
2. St. Poddvorov 16 12 1 3 40:16 37
3. Vlkoš 16 10 2 4 60:30 32
4. Hr. Lhota B 16 7 4 5 41:40 25
5. Žarošice 16 7 2 7 29:34 23
6. D. Bojanovice 16 7 1 8 35:27 22
7. Dambořice 16 6 2 8 33:33 20
8. Lipov 16 5 5 6 22:25 20
9. Petrov 16 5 5 6 27:34 20
10. Bukovany 16 6 2 8 29:50 20
11. KEN Veselí n. M. 16 5 3 8 26:31 18
12. Kněždub 16 4 5 7 25:34 17
13. Žeravice 16 2 3 11 20:49 9
14. Hovorany 16 1 5 10 13:38 8

3. A TŘÍDA
1. Dubňany B 11 10 0 1 51:13 30
2. Vracov 11 9 1 1 29:12 28
3. NESYT HO 11 6 1 4 26:25 19
4. Vlkoš B 11 5 2 4 35:21 17
5. Žádovice 11 5 1 5 27:28 16
6. Milotice B 11 5 1 5 26:34 16
7. Moravany  11 4 2 5 28:37 14
8. Vřesovice 11 4 1 6 39:38 13
9. Mikulčice 10 3 1 6 13:36 10
10. Lužice 11 2 1 8 22:33 7
11. Kostelec 11 1 1 9 12:31 4

3. B TŘÍDA
1. Násedlovice 11 10 1 0 49:11 31
2. Kyjov B 11 8 1 2 45:10 25
3. Sobůlky 11 8 1 2 42:12 25
4. Čejč 11 7 1 3 32:13 22

5. Nenkovice 11 5 2 4 34:25 17
6. Lovčice 11 4 3 4 22:28 15
7. Archlebov 11 3 4 4 25:28 13
8. Čejkovice 10 3 2 5 17:21 11
9. Věteřov 11 2 2 7 22:41 8
10. Ždánice B 11 1 1 9 14:65 4
11. Bohuslavice 11 0 0 11 11:59 0

3. C TŘÍDA
1. Mor. Písek 10 7 3 0 26:11 24
2. Radějov 9 7 1 1 23:13 22
3. Hrubá Vrbka 10 6 2 2 28:24 20
4. Těmice 10 6 0 4 36:27 18
5. Domanín 9 4 2 3 20:14 14
6. Suchov 9 3 2 4 35:30 11
7. Vnorovy B 10 3 2 5 18:23 11
8. Velká n. V. B 10 2 1 7 22:35 7
9. Nová Lhota 10 2 1 7 12:31 7
10. Tv. Lhota 9 1 0 8 12:24 3
Ze soutěže se v zimě odhlásila LOUKA!

Tak se radovali borci z Kozojídek z gólu v síti 
Tvrdonic. Vpravo je domácí kapitán, Tomáš 
Ťok, autor tří branek.

(Foto: Pavlína Burešová)



Tomáše, který nabídl ubyto-
vání pro uprchlíky zdarma 
a začala s ním komuniko-
vat. Pan Jiří, u kterého jsme 
bydleli u Detvy na středním 
Slovensku, nás na Kománkův 
mlýn přivezl. V Javorníku by-
dlíme již téměř měsíc, v krás-
ném prostředí Bílých Karpat, 
klidu a bezpečí.
Vidím, že pracujete na 
olejomalbách s horňácký-
mi náměty. Jak jste se tady 
k malování dostali? Při-
nesli jste si s sebou také 
všechny potřeby na malo-
vání?
Ano, poté co jsem měl mož-
nost trošku poznat Horňác-
ko a jeho krásná místa a zá-
koutí, zatoužil jsem něco z 
toho ztvárnit v podobě mých 
preferovaných olejomaleb. 
Bohužel, vzhledem k tomu, 
že jsme hranice z Ukrajiny 
přešli pěšky, všechny mé ma-
lířské potřeby zůstaly doma 
v Kyjevě a na naší chalupě 
u Kyjeva. Majitel mlýnské 
usedlosti Tomáš Horváth se 
však nabídl, že zajedeme do 
Uherského Hradiště a vše 
potřebné jsme nakoupili. Při 
této příležitosti jsme navští-
vili také ateliér úžasného 
malíře Zdeňka Kupa, který 
nám s výběrem potřebného 
vybavení pomohl a vzal nás 
do obrovského velkoskladu 
uměleckých potřeb na okra-
ji Uherského Hradiště. Byl 
to velký zážitek. Vše se ode-
hrálo týden po našem uby-
tování a od té doby pracuji 
na obrazech s horňáckými 
náměty. Velmi mě zaujal na-
příklad Kuželovský mlýn, ale 
také Kopánky v Javorníku a 

ostatní nádherná místa, na 
které je tento region oprav-
du bohatý.
Měli jste na Horňácku a v 
okolí možnost potkat další 

umělce?
Velmi se těším, že kromě 
Zdeňka Kupa v Uherském 
Hradišti jsem měl spolu s 
mladým umělcem Jiřím Miš-
keříkem z Velké nad  Velič-
kou možnost navštívit i li-
tografickou dílnu a ateliér 
mistra Františka Pavlici v 
Hroznové Lhotě. Byl to pro 
mě velký zážitek a věřím, že 
se budu moci zúčastnit spo-
lečných projektů s místními 
autory. Jejich tvorba mě do-
slova očarovala.
Co plánujete dále dělat 
s vašimi namalovanými 
„horňáckými exponáty“?
Věřím, že obrazy, které na 
Horňácku maluji, si zde na-
jdou své příznivce a poda-
ří se mně potěšit milovníky 
umění. Je úžasný pocit vě-

dět, že něco na čem relativ-
ně dlouho pracujete a pro-
mítnete tam svůj pohled na 
tento region, bude zdobit ně-
koho příbytek dlouhá léta a 

dennodenně se na mé obrazy 
budou lidé dívat. S Tomášem 
plánujeme dražbu mých ob-
razů na Facebookovém pro-
filu Kománkův mlýn a velmi 
rád bych pár svých kousků 
prezentoval na Koncertu pro 
Ukrajinu ve Velké nad Velič-
kou v úterý 12. dubna. 
Jinak já a moje rodina jsme 
vděční za podporu, kterou 
zde cítíme a velmi si ji váží-
me. Na Horňácku, ale i obec-
ně na Slovensku a Moravě, 
jsme zatím potkali jen milé 
lidi, kteří se nám v této ne-
lehké situaci snaží všemožně 
pomoci. Je to pro nás obrov-
skou podporou a povzbuze-
ním.
Za rozhovor poděkoval s přá-
ním nech se jim na Horňácku 
líbí Tonda Vrba!
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 Yurii Borisov - malíř z ukrajinského Kyjeva našel s rodinou 
dočasný domov v horňáckém Javorníku a hned se umělecky zabydlel

Velikonoční tradice 
se na Slovácku stále drží! 

Jak probíhala vaše cesta z 
Kyjeva do České republiky 
na Horňácko?
Pár dní po začátku války 

jsme se s manželkou, dcerou 
a jejími dvěma dětmi (2 roky 
holčička, 13 roků chlapec - 

poznámka autora příspěvku) 
rozhodli uprchnout do bez-
pečnější země. Zeť, který nás 
přivezl na západní hranici 

Ukrajiny se Slovenskem, ne-
mohl vzhledem k mobilizaci 
zemi opustit. Hranici jsme 

přešli s pár kufry pěšky. Přes 
rodinné kontakty jsme našli 
ubytování na středním Slo-
vensku, kde jsme však moh-

li zůstat jen pár dní. Dce-
ra Anna na internetových 
stránkách našla kontakt na 

VACENOVICE - Blíží se svátky 
Jara a k těm se váží i slovác-
ké lidové tradice, mezi něž 
patří i výroba převážně ma-
lovaných či škrábaných veli-
konočních kraslic, o které je 
také zájem v zahraničí. 
Na Slovácku máme něko-
lik zručných výrobkyň, mezi 
které patří i Maruška Jaku-
bíčková (86) z Vacenovic z 
kyjovského regionu oceněná 
titulem Mistryně lidové umě-
lecké tvorby. Černou nebo 
fialovou barvou nabarvená 
vajíčka slepičí, husí, ale také 
velké pštrosí, provádí s trpěli-
vostí a precizností technikou 
škrábání s tradičními vzory 
obce a krajiny jižní Moravy.
„Já se na Velikonoce nikdy 
jako holka netěšila. Chtěla 
jsem lítat s ostatními dětmi 
po venku, místo toho jsem 

seděla doma a škrábala vaj-
ca. Co já se kvůli tomu taky 
nařvala a nanadávala! Tréno-
vala jsem na syrových vajíč-
kách, která mi praskala a byly 
s tím jen samé potíže. Nebylo 
možné ale, abych neposlech-
la maminku s babičkou. Te-
prve jako starší mě to začalo 
bavit a jsem za to ráda. Včil si 
k vajíčkům sedám místo kří-
žovky,“ prohlásila o svých za-
čátcích šikovná vacenovská 
stařenka, která se své životní 
zálibě věnuje téměř osmde-
sát let.
O uplynulém víkendu se Ma-
rie Jakubíčková představi-
la s ukázkou práce škrabání 
kraslic mezi návštěvníky Ve-
likonočního jarmarku v kul-
turním zařízení U Letochů ve 
Vacenovicích.

(Text, foto: Tonda Vrba) 
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Umělcova rodina se zabydlela v příjemném prostředí mlýnské usedlosti. 

Ukrajinský malíř Yurii Borisov namaloval na Horňácku už několik obrazů s tématikou regionu. 

Kuželovský větrák se bude brzo dražit.

Maruška Jakubíčková se svými 
skvosty. 

JAVORNÍK - Yurii Borisov, jednašedesátiletý 
výtvarník a malíř utekl s rodinou z hlavního 
města Ukrajiny - Kyjeva v prvních dnech roz-
bíhající se války. Náhoda a určité životní štěs-
tí ho dovedly na Horňácko, do příjemných a 
klidných míst zrekonstruované usedlosti Ko-
mánkův mlýn v Javorníku, kde už téměř měsíc 
našel druhý domov v kamenné stodole z roku 
1885 s komfortním vybavením, tedy i teplem. 
Než jsem sympatickému umělci položil níže 

uvedených pár otázek k našemu krátkému 
rozhovoru, připravovanému několik dnů pře-
dem, pustil jsem jemu, přítomné manželce a 
dceři ukrajinskou hymnu, kterou jsem natočil 
na kameru při charitativním koncertě minu-
lý týden v Praze v divadle Archa. Po několika 
předcházejících silných „ukrajinských“ zá-
žitcích v mém přímém přenosu to byl pro mě 
opět další, když si ji společně zpívali při po-
hledu na displej mobilu.


