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Na radnicích zavlál tibetský prapor
Patnáct radnic se v
hodonínském okrese
přidalo vyvěšením ti-
betské vlajky ke kam-
pani na podporu
ochrany lidských práv.

PETR TUREK

Hodonín – Po třech letech
zavlál tibetský prapor i na
hodonínské radnici. Radní
se pro připojení ke kampani
Vlajka pro Tibet vyslovili
jen těsnou většinou. „Město
tak vyhovělo žádosti o vy-
věšení tibetské vlajky jako
připomínky osmapadesáté-
ho výročí násilně potlače-
ného povstání proti čínské
okupaci,“ uvedl hodonínský
starosta Milan Lúčka.
Jenže už při schůzi rad-

ních místostarosta za Změ-
nu Vítězslav Krabička navr-
hoval, aby o vyvěšování
vlajky rozhodovali zastupi-
telé. To na posledním zase-
dání zastupitelstva zopako-
val také jeho kolega ze
Změny Ivo Knápek. „Nejen
členové koalice by měli
rozhodovat, jestli bude vlaj-
ka vyvěšená, nebo ne. I čle-
nové opozice by měli mít
možnost se k tomu vyjád-
řit,“ řekl Knápek.
Zároveň přiblížil příhodu

z minulosti. „Jeden den ráno
jsme vyvěsili čínskou vlajku,
večer jsme ji honem sundá-
vali, protože jsme ráno vy-
věšovali tibetskou. Takovéto
taškařice se u nás dějí,“ při-
pomněl situaci, kdy do Ho-
donína zavítala čínská de-
legace, Knápek.

Jenže ani opoziční komu-
nisté, kteří zrovna nejsou
nadšení z třepetajícího se
tibetského praporu na
městské budově, rozhodo-
vání zastupitelstva příliš
naklonění nebyli. „Ať si to
rozhodne rada, a také si za
to nese kolektivní odpo-
vědnost,“ prohlásil komu-
nistický lídr Ján Lahvička,
který o Knápkově návrhu
ani nehlasoval.

Z jiných důvodů se zdržel
nezařazený zastupitel Karel
Balga. „Pro mě, za mě, vy-
věsil bych velké červené
trenýrky,“ připomněl ně-
kdejší netradiční standartu
na Pražském hradě Balga.
Nakonec se přece jen Ho-

donín připojil do meziná-
rodní kampaně, kterou pro
Česko organizuje občanské
sdružení Lungta. A to po
dvouleté pauze. Na hodo-

nínské radnici vlaje tibetský
prapor od roku 2001 10.
března vždy s výjimkou let
2011, 2015 a 2016.
Loni se do protibetské

kampaně připojilo 759 obcí,
městských částí nebo krajů.
Letos Lungta evidovala 751
radnic. Mezi nimi i ty v ho-
donínském okrese, napří-
klad v Kyjově, ve Veselí nad
Moravou, Strážnici, Bzenci, v
Ratíškovicích či Vnorovech.

„Kampaň vznikla v polovině
devadesátých let v západní
Evropě a stala se jednou z
nejvýznamnějších symbo-
lických akcí vyjadřující
podporu ochrany lidských
práv nejen Tibeťanů, ale i
obyvatel Čínské lidové re-
publiky,“ dodala ředitelka
spolku Lungta Edita Klec-
kerová.

Diskutujte na
www.hodoninskydenik.cz

Děti v soutěži kreslily a psaly o tom, jestli se kamarádí se školou

Kyjovsko – Neuvěřitelných
332 obrázků a slohových
prací ze třinácti škol regionu
musela vyhodnotit odborná
porota soutěže Škola jako
můj kamarád. Loni v pro-
sinci ji vyhlásilo Kyjovské
Slovácko v pohybu jako
součást projektu zaměřené-
ho na rozvoj kvalitního a
inkluzivního vzdělávání dětí
a žáků do patnácti let. Slav-
nostní vyhlášení nejlepších
prací se uskutečnilo na
úterní vernisáži ve Vlasti-
vědném muzeu Kyjov.
Oceněno bylo 29 výtvorů.

Organizátoři odměňovali v
kategoriích první až devátá
třída, poté byla vyhodnoce-

na kategorie slohových pra-
cí. Kategorii originální ná-
pad ovládly děti z družiny v
Dambořicích. „Velice nás
potěšily pozitivní a milé re-
akce. Až z vyprávění vycho-
vatelek a učitelek jsem si
uvědomila, jak je pro ně re-
gionální soutěž motivující.
Většina soutěží je totiž vy-
hlašována například v Praze.
V případě umístění je pak
velmi komplikované se na
předávání cen dostavit. Na-
opak pokud se akce koná v
Kyjově, jsou daleko více
motivovány prezentovat
svou pedagogickou práci a
hlavně práci dětí. Na vyhla-
šování se tak mohou dosta-

vit i rodiny dětí a sdílet s
nimi radost z úspěchu,“
řekla organizátorka akce
Martina Bízová.
Kyjovské Slovácko v po-

hybu začalo v loňském roce
na území Kyjovska s pro-
jektem místního akčního
plánu vzdělávání. Do něj
zapojuje i veřejnost – spo-
lupracuje s rodiči, učiteli,
řediteli i zřizovateli škol – a
zajímá se o jejich názory,
nápady a podněty. „Pohled
očima dětí je pro nás
neméně důležitý, vždyť
otázka školství se týká jich
samotných,“ uvedla mana-
žerka projektu Milada Duš-
ková.

Proto organizace do pro-
jektu zapojila i děti pro-
střednictvím diskusí ve
školních parlamentech,
které zástupci přímo na-
vštívili, a také prostřednic-
tvím této soutěže. Děti tak
měly za úkol nakreslit nebo
napsat o tom, co se jim ve
škole líbí či nelíbí – jestli je
škola jejich kamarád, nebo
ne.
„Rozhodli jsme se, že po

výstavě budou obrázky dě-
tem vráceny. Myslím si, že je
to i taková přidaná hodnota
naší soutěže. Kolikrát totiž
rodiče ani netuší, jak výtvor
jejich dětí vypadá,“ sdělila
Bízová. (red)

Výsledky
1. třída

1. místo Terka Flajzarová,
ZŠ a MŠ Kyjov – Bohusla-
vice
2. místo Maxmilián Paří-
zek, ZŠ a MŠ Kostelec
3. místo Jan Kalábek, ZŠ
T.G.Masaryka Hovorany

2. třída
1. místo Nikol Martínková,
ZŠ a MŠ Dr. Joklíka Kyjov
2. místo Kateřina Poláš-
ková, ZŠ a MŠ Milotice
3. místo Justýna Varmu-
žová, ZŠ a MŠ
Svatobořice-Mistřín

3. třída
1. místo Barbora Opatřilo-
vá a Blažena Kopálová, ZŠ
a MŠ Dr. Joklíka Kyjov
2. místo Adéla Kouřilová,
ZŠ a MŠ Milotice
3. místo Nella Daněčková,
ZŠ a MŠ Svatobořice-
Mistřín

4. třída
1. místo Adam Luža, ZŠ a
MŠ Svatobořice-Mistřín
2. místo Lucie Bělohláv-
ková, ZŠ a MŠ Dr. Joklíka
Kyjov
3. místo Zuzana Blažková,
ZŠ Vacenovice

5. třída
1. místo Jitka Dvořáková,
ZŠ a MŠ Milotice
2. místo Karolína Surková,
ZŠ a MŠ Svatobořice-
Mistřín
3. místo Ema Šeďová, ZŠ a
MŠ Milotice

Výsledky

6. třída
1. místo Lucie Pavézková,
ZŠ a MŠ Dr. Joklíka Kyjov
2. místo Eliška Bystřická,
ZŠ a MŠ Dr. Joklíka Kyjov
3. místo Tomáš Koudela,
ZŠ a MŠ Svatobořice-
Mistřín

7. třída
1. místo Natálie Poláško-
vá, ZŠ a MŠ Dr. Joklíka Ky-
jov
2. místo Denisa Vuová, ZŠ
a MŠ Dr. Joklíka Kyjov
3. místo Eliška Fojtíková,
ZŠ a MŠ Dr. Joklíka Kyjov

8. třída
1. místo Natálie Ingrová,
ZŠ a MŠ Milotice
2. místo Petra Bělohoub-
ková, ZŠ a MŠ Žarošice
3. místo Nikol Pyclíková,
ZŠ a MŠ Dr. Joklíka Kyjov

9. třída
1. místo Michaela Severi-
nová, ZŠ a MŠ Dr. Joklíka
Kyjov
2. místo Lenka Vintrlíková,
ZŠ a MŠ Žarošice
3. místo Erika Pekárková,
ZŠ a MŠ Dr. Joklíka Kyjov

slohová práce
1. místo Anna Příkazská,
ZŠ a MŠ Milotice

originální nápad
1. místo Školní Družina z
Dambořic, ZŠ Dambořice

Dámské kabelky
mohou pomoct

Hodonín – Až do dvacátého
dubna mohou zájemci při-
nést nositelné dámské ka-
belky, tedy i použité, avšak
čisté a nepoškozené do tu-
ristického informačního
centra v Hodoníně na Ná-
rodní třídě. To je už potřetí
sběrným místem pro dob-
ročinnou akci nazvanou
Kabelkový veletrh. „Daro-
vané kabelky ze všech osmi
sběrných míst se pak budou
prodávat za symbolickou
cenu na Kabelkovém ve-
letrhu čtyřiadvacátého
dubna ve Slováckém divadle
v Uherském Hradišti,“ uvedl
mluvčí hodonínské radnice
Ivo Cencinger. Výtěžek této
akce poslouží lidem s han-
dicapem pro vybavení
dřevařské terapeutické díl-
ny. (pt)

Vyčistí břehy řek
a potoků

Pomoraví – Od konce břez-
na do půli dubna bude
státní podnik Povodí Mora-
vy ve spolupráci s vybraný-
mi dobrovolníky uklízet
okolí řek a potoků nejen
v regionu. „Hlavním cílem
akce My pro vodu – voda
pro nás je vyčistit co nejvíce
kilometrů břehů a přispět
tak k čistému okolí potoků
a řek. S tím nám pomáhají
dobrovolníci z řad ochránců
přírody, studentů, zástupců
různých zájmových sdružení
či jednotlivci,“ informoval
mluvčí Povodí Moravy Petr
Chmelař. Zároveň doplnil,
že všichni zájemci, kteří by
se do této úklidové akce
chtěli zapojit, jsou srdečně
zváni. (pt)


