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O čem se právě mluví
Milí čtenáři,
dostává se vám do ruky úvodní číslo na-
šeho nového tištěného zpravodaje o dění 
v Regionu Podluží a v jeho okolí. Ačko-
liv záměr prezentovat činnost regionu 
a události, které se v členských obcích 
odehrávají, vznikl již před několika lety, 
teprve letos byl vedením regionu schvá-
len způsob prezentace těchto informací 
a zajištěny potřebné finanční prostředky. 
Na jaře letošního roku jsme oslavili 10. vý-
ročí založení našeho svazku obcí a tento 
nový zpravodaj je tak dárkem nejen pro 
samotný Region Podluží, ale zejména pro 
všechny občany, žijící v jeho členských 
obcích. I když pevně věřím, že pojem 
„Region Podluží“ za dobu jeho existence 
u většiny občanů již takřka zdomácněl, 
dovolím si u této příležitosti region zno-
vu krátce představit a připomenout jeho 
činnost.
Mikroregion Podluží, jako sdružení 7 obcí 
okresu Břeclav, hlásících se ke kulturní-
mu a historickému odkazu národopisné 
oblasti Podluží, byl registrován u Okresní-
ho úřadu Břeclav dne 28.4.1999. Jedním 
z iniciátorů založení a zároveň i prvním 
předsedou byl zvolen Ing. Vojtěch Špá-
nik, starosta Kostic, kde bylo také zpo-
čátku sídlo mikroregionu. Region Podluží 
patří mezi nejstarší aktivně působící ne-
účelové svazky obcí, nejen v Jihomorav-
ském kraji.
Už od počátku bylo vstupem a přijetím 
obce Moravský Žižkov, která svým sou-
časným národopisem spíše inklinuje k ob-
lasti Hanáckého Slovácka, dáno jasně na 
vědomí, že se nebude jednat o žádné pa-
sivní uskupení obcí, přežívajících v jakési 
letargii uspokojení z historického odkazu 
Podluží a našich předků. Na důkaz toho 
se ihned od počátku začaly obce spo-
lečně připravovat na čerpání prostředků 
z tehdy ještě předvstupních fondů EU. 
Tato příprava byla završena společně ko-
ordinovaným předložením sedmi žádostí 
o financování projektů v rámci programu 
SAPARD. I díky této společné přípravě 
se podařilo, v tenkrát ještě neznámých 
vodách projektového a dotačního mana-
gementu, obcím ve čtyřech případech 
uspět. V roce 2000 byla ve všech obcích 
provedena úspěšná anketa, z jejichž zá-
věrů vznikla první rozvojová strategie mi-
kroregionu. Mezi další společné projekty 
patřilo řešení problematiky vodního hos-
podářství a odpadních vod, od kterého 
se však později zejména z ekonomických 

důvodů ustoupilo. 
Ještě před volbami do obecních zastu-
pitelstev v roce 2002 do svazku obcí při-
stoupila obec Dolní Bojanovice a mikrore-
gion tak dal jasně najevo, že se nehodlá  
držet zažitých funkčních struktur, vznik-
lých při členění obcí v rámci okresních 
uspořádání. Zejména zásluhou nového 
předsedy svazku a starosty obce Hrušky 
pana Františka Tichého se podařilo oslovit 
také další obce okresu Hodonín a postup-
ně se tak dalším členem stala obec Lužice 
a následně obce Prušánky, Josefov, Starý 
a Nový Poddvorov. Tím se utvořil opravdu 
silný a konzistentní svazek 13 podlužác-
kých obcí, jemuž k absolutní celistvosti již 
chyběl pouze vstup obce Mikulčice, která 
se však i přes několikaleté snažení před-
stavitelů regionu do svazku obcí vstoupit 
nerozhodla. Sídlo svazku obcí bylo pak 
přesunuto do města Lanžhot.
Rozšířením svazku obcí v roce 2003 však 
také vznikla potřeba nového způsobu ří-
zení a organizace činnosti mikroregionu. 
Z tohoto důvodu se obce dohodly na vy-
tvoření prvního společného pracovního 
místa – manažera svazku obcí. Vzhledem 
k novému uspořádání a velikosti svazku 
byla schválena a provedena změna ná-
zvu na Region Podluží. Na základě pro-
vedené aktualizace a doplnění Strategie 
rozvoje vznikaly nové náměty na společ-
né projekty obcí Regionu Podluží. Prvním 
velkým projektem rozšířeného svazku 
obcí, který zároveň notně prověřil vzájem-
nou soudržnost obcí a schopnost společ-
ného financování, byl projekt vybudování 
bezdrátové komunikační sítě „Internet na 
Podluží“, podpořený ze Společného re-
gionálního operačního programu, jehož 

výstupy obce již téměř 5 let využívají. Dal-
ším projektem pak bylo vytvoření jednot-
ného informačního a orientačního znače-
ní v obcích, a dále například vybudování 
informačních míst – cykloodpočívadel. 
Mezi projekty realizované v současné 
době patří zejména turistický průvodce, 
který je realizován společně s Mikroregi-
onem Hodonínsko, a dále vybudování tu-
ristické rozhledny „Na Podluží“ u Nového 
Poddvorova. I když jsou některé projekty 
ještě ve stadiu realizace, je možné říci, 
že v uplynulých šesti letech byla získána 
finanční podpora pro realizaci více než 
40 větších či menších projektů, v úhrnné 
částce dotace přesahující 15,5 mil. Kč.
Od r. 2007 je předsedou Regionu Podlu-
ží Ing. Jaroslav Kreml, starosta obce Lu-
žice a místopředsedou František Hrnčíř, 
starosta města Lanžhot. Rada starostů, 
rozhodovací a schvalovací orgán svazku 
obcí, kterého jsou v pravidelných měsíč-
ních intervalech účastni všichni starostové 
a jehož funkčnost také svědčí o vzájemné 
úctě a respektu představitel jednotlivých 
obcí, se od roku 2003 sešla již 86krát. 
V úhrnu to tedy představuje více než tři 
sta hodin, které spolu starostové obcí při 
pracovních jednáních nad rozvojem regi-
onu během téměř 7 let strávili.
Činnost svazku obcí však není zaměře-
na pouze na velké investiční projekty, 
ale společnou snahou obcí je také za-
chování a rozvoj kultury, zejména pak 
folkloru a lidových tradic. Za přispění 
Jihomoravského kraje tak každoročně 
Region Podluží organizuje přehlídku 
dětských folklorních souborů z Podlu-
ží. Jednotlivé obce pak sami organizují 
zajímavé sportovní soutěže regionálního 
charakteru, jichž se každoročně účastní 
děti ZŠ z členských obcí. Mezi ně patří 
například Štafetový běh Boba Zháněla 
v Hruškách, atletické závody v Lanžhotě 
či závody v kolečkových bruslích v Lu-
žicích. Obce spolupracují také v oblasti 
kultury a společenského života. Zde pa-
tří připomenout vydání publikace II. svě-
tová válka v kronikách Regionu Podluží, 
která za vydatného přispění kronikářů 
členských obcí vznikla v roce 2005. Mezi 
další společenské aktivity patří setkává-
ní zástupců obcí při turnaji v kuželkách 
v Lanžhotě, na regionálním plese, kaž-
doročním cyklovýletu, při zpívání muž-
ských sborů, ale i třeba na zasedáních 
členské schůze našeho svazku.
Ing. Josef Smetana

V současné době probíhá dokončení 
projektu podporujícího marketingové 
aktivity Regionu Podluží a Mikroregionu 
Hodonínsko. Jeho výstupem je kom-
plexní soubor propagačních materiálů 
„Turistický průvodce Podlužím a Hodo-
nínskem“, mapující turistický potenciál 
obou mikroregionů. Průvodce je před-
staven dále v tomto čísle zpravodaje.
Dalším významným projektem v sou-
časné době probíhajícím je výstav-
ba regionální rozhledny „Na Podluží“.  
V polovině srpna tohoto roku byla na 
základě provedeného výběrového  
řízení vybrána jako dodavatel stavební 
a konstrukční části regionální rozhledny 
společnost Kovostavby Trade, s.r.o. Ho-
donín. Regionální rozhledna, na jejíž re-
alizaci se společně domluvilo všech 14 
obcí Regionu Podluží, bude umístěna v 
katastru obce Nový Poddvorov, ve smě-
ru cyklotrasy na sklepní areál Nechory 
u Prušánek. Rozhledna bude vysoká 30 
metrů a bude provedena jako celokovo-
vá pozinkovaná konstrukce. Rozhledna 
je spolufincována z prostředků Evrop-
ské unie, Programem přeshraniční spo-
lupráce Slovenská republika - Česká 
republika. Slovenským partnerem, který 
již výstavbu své rozhledny dokončil, je 
Obec Cerová, okres Senica. Celkové ná-
klady na výstavbu regionální rozhledny 
dosáhnou cca 6,0 mil. Kč. V současné 
době bylo provedeno zahájení stavby. 
Dokončení výstavby rozhledny je před-
pokládáno v měsíci listopadu tohoto 
roku. Otevření rozhledny pro veřejnost 
předpokládáme se začátkem nové turis-
tické sezony v březnu příštího roku.
Z dalších aktivit v současnosti probíha-
jících můžeme jmenovat přípravu do-
kumentace pro stavbu nového meziná-
rodního cyklokoridoru v úseku Mikulčice 
– Lanžhot, dále přípravu stavebního 
řízení pro výstavbu cyklostezky Ladná 
– Hrušky, zpracování podrobné studie  
a dokumentace pro revitalizaci stro-
mořadí a alejí mezi obcemi, která je 
první etapou komplexního projektu ob-
novy veřejné zeleně nazvaného „Zeleň 
na Podluží“, nebo třeba přípravu sta-
vební dokumentace k projektu opto-
kabelizace obcí Podluží, Hodonínska  
a Hovoranska. 
V současnosti probíhá aktualizace Stra-
tegie rozvoje Regionu Podluží. Jedná 
se zejména o doplnění obce Ladná do 
tohoto dlouhodobého plánovacího do-

kumentu. Byl dokončen tradiční stolní 
kalendář Regionu Podluží pro rok 2010, 
který je od pol. října dostupný na všech 

OÚ. Probíhají též finální práce na no-
vých internetových stránkách regionu. 
Spuštění se předpokládá na konci října.

Manažer Regionu Podluží Ing. Josef Smetana

Aktuálně z MAS Dolní Morava
Občanské sdružení Místní akční skupina Dolní Morava pracuje na území členských 
obcí Regionu Podluží, Mikroregionu Hodonínsko a obcí Čejč, Mutěnice, Karlín  
a Terezín. Jedná se o území celkem 22 členských obcí, mimo města Hodonín. Sdru-
žení má v současné době 45 členů z řad obcí, NNO a podnikatel a jeho hlavním 
cílem je práce na rozvoji venkova, zejména pak v oblasti zemědělství a podnikání, 
agroturistiky, vinařství, folklóru. MAS také podporuje ochranu životního prostředí  
a krajinotvorbu. Mezi hlavní cíle však také patří práce s dětmi a mládeží a podpora 
společenského života v obcích.
MAS v letošním roce připravila zajímavou možnost podpory podnikání v oboru 
vinařství, pomocí nového marketingového nástroje „Vína z Dolní Moravy“. Tento 
projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Fondu malých projektů jižní Mo-
rava – Dolní Rakousko a jeho hlavním cílem je vytvoření stejnojmenné podpůrné 
vinařské marketingové aktivity, která povede nejen k výměně informací mezi jed-
notlivými subjekty v podporovaném území, ale také zejména k zajištění společné, 
kvalitní a účinné propagace vinařských subjektů a jejich produktů vůči konkurenč-
ním subjektům v ČR, ale i v zahraničí.
Ze stejného česko-rakouského fondu získala MAS Dolní Morava také podporu pro 
realizaci projektu „Země, voda, vzduch“. Partnerem projektu je rakouský region 
Weinviertler Dreiländereck. Projekt je zaměřen na setkání žáků základních škol  
z Regionu Podluží a dětí z rakouského regionu. Je rozdělen do tří jednodenních 
setkání. První je označeno „Země“ a bude se jednat o setkání dětí u památníku na 
Slovanském hradišti v Mikulčicích. Toto setkání je naplánováno na pátek 23. října 
tohoto roku. Druhé setkání je nazváno „Voda“ a bude organizováno v předvánoč-
ním čase na území rakouského partnera s ukončením v lázních Laa n. Thaya. Třetí 
setkání je nazváno „Vzduch“ a děti se při něm v březnu příštího roku setkají u nově 
dokončené regionální rozhledny „Na Podluží“ u Nového Poddvorova.
Více  informací o jednotlivých projektech a činnosti sdružení najdete na stránkách  
www.mas-dolnimorava.cz a přineseme vám je také v dalším čísle zpravodaje.

Regionální rozhledna bude vysoká 30 metrů a provedena jako celokovová pozinkovaná kon-
strukce. Snímek vlevo zachycuje budování základů. 
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Dolní Bojanovice
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Každé roční období má své kouzlo  
a přináší nám jiný druh potěšení. Le-
tošní prázdninové léto znamenalo pro 
obec Dolní Bojanovice rozmanitou 
směs kulturních prožitků. Vraťme se 
dnes k těm nejzajímavějším akcím, kte-
ré zde proběhly. 

Deset let Lidušky
Dechová hudba Liduška oslavila v so-
botu 4. července již desáté výročí své-
ho vzniku. Liduška je vedle DH Bojané 
a DH Šohajka historicky nejmladší de-
chovou hudbou v Dolních Bojanovicích. 
Vznikla v roce 1999 a její název je od-
vozen ze zkratky Lidové školy umění 
(LŠU). Liduška koncertuje nejen u nás, 
ale i v zahraničí, např. v Německu, Fran-
cii, Holandsku, Rakousku a Slovensku. 
Od svého vzniku vydala kapela už dva 
hudební nosiče, v roce 2002 to bylo 
„To vínečko milované...“ a v roce 2006 
„Liduška sama...“. Narozeninovou pár-
ty Pod Zeleným připravila Liduška ve 
spolupráci s Obcí Dolní Bojanovice a 
SRPDŠ při Základní umělecké škole 
Dolní Bojanovice. Zahrát a popřát další 
úspěchy přišla cimbálová muzika Graj-
car, mužáci z Josefova a další hosté. 

Danaj Pod Zeleným
Nedělní letní podvečer 12. července 
oživila svým vystoupením strážnická 
cimbálová muzika Danaj, která vznikla 
již v roce 1988. Hraje ve složení – troje 
housle, dva klarinety, cimbál, dvě vio-
ly, violoncello a kontrabas. Koncert se 
uskutečnil Pod Zeleným za široké účasti 
milovníků tohoto žánru. Cimbálová mu-
zika Danaj vystoupila společně se svou 
malou taneční skupinou a mimo typické 

strážnické danaje předvedla i úsměvná 
čísla.
Umělecká vedoucí této cimbálové muzi-
ky Magdalena Múčková má široký úhel 
zájmů. Je dramaturgyní, uměleckou ve-
doucí, redaktorkou, scénáristkou atd., 
spolupracuje s TV NOE, Českou televizí 
a Českým rozhlasem. Její manžel má 
vlastní muziku a jako zpěvák vystupu-
je rovněž s CM Danaj. Má jednu dce-
ru a s manželem vede vlastní penzion 
v Hroznové Lhotě. 

Britská skupina v Bojanovicích
První srpnový sobotní podvečer zpestřil 
koncert černošského gospelu. Pozvání 
Obce přijala britská skupina Breath of 
Life z Lutonu u Londýna, kterou vede 
pastor Patrick George. Tento koncert 
vznikl zásluhou Martina Nováka, obce 
Dolní Bojanovice a SRPDŠ při Základní 
umělecké škole Dolní Bojanovice. Brea-
th of Life je pětičlenná kapela s dopro-
vodem čtyř zpěváků. Na britské gospe-
lové scéně má tato skupina výbornou 
pověst díky svému modernímu přístupu 
ke křesťanské hudbě. Vokální část sou-
boru již spolupracovala s řadou slav-
ných interpretů (např. Mary Wilson ze 
skupiny The Supremes, Beverly Trott-
man, Voices With Soul a další). Skupina 
hostovala v prestižním talk show Jona-
thana Rosse a během předávání Mobo 
Music Awards 2008.
Martin Novák, spoluorganizátor kon-
certu, působí v současné době na  
Ilford Urusline High School v Londýně 
jako vedoucí Katedry hudební výchovy. 
Původně měl s Martinem přijet vokální 
soubor jeho 20 studentek, ale přísné 
bezpečnostní podmínky britské školy, 

stanovené pro výjezdy mimo Velkou Bri-
tánii, znemožnily tento plán uskutečnit. 
Návštěvnost koncertu předčila očeká-
vání pořadatelů.  

Cesta zarúbaná
Na nedělní večer 2. srpna byl připra-
ven zcela ojedinělý program. Divadelní 
spolek pod vedením režisérky Markéty 
Maláníkové, společně s místní cha-
sou, mužským a ženským sborem na-
cvičil zpěvohru Fanoše Mikuleckého 
Cesta zarúbaná. Představení se ode-
hrálo před Slováckou chalupou v Dol-
ních Bojanovicích a přilákalo více než  
600 diváků. Jednoduchý milostný pří-

běh doplněný hudbou cimbálové mu-
ziky Zádruha oslovil snad všechny pří-
tomné. „Je úžasné, co dokážou mladí 
amatéři. Byl to opravdu neopakovatelný 
zážitek,“ pochvaloval si folklorní pro-
gram Josef Zlomek. 
Toto náročné představení se hrálo 
v Dolních Bojanovicích téměř před 30 
lety. Hlavní zásluhu na nastudování a 
režii příběhu měl tehdy dědeček dnešní 
režisérky pan Michal Komosný a teh-
dejší ředitel hudební školy učitel Pa-
vel Janeček. Stejně jako před 30 lety 
i letos si návštěvníci odnesli nevšední 
zážitek z dobře vykonané práce. Zpě-
vohra měla pro velký úspěch reprízu  
27. srpna. Přesto, že se jednalo o pra-
covní den, sešlo se neskutečných pět 
stovek diváků. Vzhledem k značnému 
zájmu diváků se bude představení hrát 
i v příštím roce.

Stranu připravila:
Andrea ČervenkováDanaj pod zeleným

Cesta zarúbaná

Výšivky v Hruškách
Staré i nové výšivky byly foceny v prů-
běhu prvního pololetí v prostorách hru-
šecké knihovny a základní školy. Krása 
vyzařující z pestrosti květinových vzorů 
byla umocněná pečlivostí provedených 
zoubků, ažur, jednotlivých stehů, které 
dotvářely celkovou dokonalost všech 
výšivek. 
Je třeba vzdát hold zručnosti vyšívaček 
současných, ale také minulých, kdy se 
na ně vzpomínalo při zaznamenávání 
jejich jmen. Byly to často naše mamin-
ky, babičky, stařenky a tetičky, které nad 
výšivkami trávily zimní večery a které 
do nich dávaly nejen svůj um, ale často 
také zrak.
Naše poděkování patří všem ženám 
(ale i jednomu muži), kteří nám své  „ro-
dinné poklady“ k focení přinesli často 
s poznámkou: „... je to už hodně staré 
a ne moc pěkné…“ Avšak krása výšivky 
daleko převyšovala stav či poškození  
materiálu.
Do současnosti bylo evidováno více 
než 450 kusů výšivek, z nichž většina 
pochází z minulého století. Některé jsou 
i 100 let staré. Další zajímavostí je roz-
manitost výšivek. Potvrzuje to fakt, že 
ze 79 dosud vyfocených fěrtochů ne-
jsou ani dva stejné. Každý kus je unikát 

a originál! Fotografie jsou zatím uchová-
vány v elektronické podobě na CD, ale 
v plánu je rovněž vydání v knižní podo-
bě a také prezentace výšivek spojená 
s besedou koncem tohoto roku.

Družební návštěva
Družba mezi Českem a Lucembur-
skem, reprezentovaná v tomto přípa-
dě obcemi Hrušky a Waldbredimus, 
má aktivní podobu. Po loňském výjez-
du Hrušeckých byla letos hostitelská 
povinnost na nich. Jako reprezen-
tanta družební obce hostili ve dnech  

18. až 20. srpna orchestr Träntenger 
Musek. V hostech se muzikanti ne-
zapřeli a z několika programových 
variant si vybrali tu nejvíce hudeb-
ní. Pochod Hruškami s pochodovými 
skladbami sice na konec zhatil silný 
déšť, ale následoval hudební večer, 
hody v Josefově i degustace vína. 
Krojová zábava se záplavou barev-
ných krojů hosty nadchla. Když se ale 
na společném hudebním večeru sami 
zapojili, byli přímo uneseni. Postupně 
se vedle hostů představila výborná 
dechová hudba ZUŠ Velké Bílovice, 
domácí sólisté a tanečníci a cimbálová 
muzika Husaři Stanislava Reichmanna. 
Pro dokreslení atmosféry večera je 
zde citace z dopisu honorárního kon-
zula ČR v Lucembursku pana Michala 
Wittmanna: „Sobotní večer byl krásný 
a spontánní, začínají se vytvářet nová 
přátelství, která podle mne budou tr-
vat. A v tom je musíme ještě tak trochu 
podpořit... Všichni z Träntenger Musek 
byli víc než nadšeni a mně řekli, že to 
byl nejlepší pobyt, co u vás zažili. Už 
předem se velmi těšili a jejich očeká-
vání byla více než překonána. Moje 
slovo, že jsem kmotrem první svatby, 
ke které v rámci těchto vztahů dojde, 
tak platí.“ 

Hrušecko-lucemburská vrtěná                   Foto J. Létalová

Krása hrušeckých výšivek
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Když se ohlédneme za uplynulými třemi 
měsíci, jaké akce se u nás, v tak malé 
vesnici na Podluží, konaly, musíme se 
pochválit, co všechno jsme zvládli. 

Tradiční hody
Ve dnech 19. až 21. července se u nás 
konaly tradiční hody. Tak jako již ně-
kolik let, také letos sobota patřila cim-
bálové muzice. Předhodové zpívání  
u cimbálu bylo letos slavnostnější  
z toho důvodu, že mužský sbor slavil 
15 let od založení. Hody jsou v našem 
okolí vyhlášené, nasvědčuje tomu stá-
le se zvyšující počet krojované mlá-
deže z okolních vesnic. Letos popr-
vé jsme měli na návštěvě hodů hosty  
z nedalekých lázní v Hodoníně.

Fotbalový turnaj
Fotbalového turnaje 25. července se 
zúčastnila čtyři družstva - Josefov, Pru-
šánky, Policie ČR Hodonín a ze Sloven-
ska k nám přijeli hráči z Kútú. Vítězem 
se stali domácí hráči z Josefova.
První ročník “Turnaje ulic v minikopané“ 
na víceúčelovém hřišti, který se konal 
16. srpna, se zúčastnilo šest družstev 
mužů a dvě družstva žen. Po urputném 
boji, který trval celý den, nakonec vy-
hrála ulice NOVÁ a odnesla si tak “Pu-
tovní pohár obce Josefov“. Ten je vysta-
ven v místním hostinci.
 
Zarážání hory
V sobotu 5. září se v Josefově konalo 
Zarážání hory v prostoru „u vrb“ na lou-
ce před akátovým lesíkem. Zahrála cim-
bálová muzika Verbuňk. Stejně jako loni 
mužáci ukázali svoje kvality už při před-
hodovém zpívání a také na Lázeňských 
hodách. Po zaražení hory bylo přichys-
táno pro všechny účastníky občerstvení 
v místním kulturním domě v podobě gu-
lášů, zabíjačkových specialit a vín. 

Besedy se konají v kulturním sále domu seniorů 

Tradiční podzimní hody
Jako tradičně se v Kosticích konají v po-
lovině října hody, které se zde slaví na 
svátek sv. Terezie. Přípravy začínají už 
týden předem, kdy chlapci z chasy 
chystají máju. Jednu velkou, která stojí  
u sokolovny, a další menší pro stárky, sta-
rostku a předsedu sokola, v sobotu před 
hodovní nedělí je slavnostně postaví. 
Hlavní hody jsou v neděli a v pondělí. 
Chasa jde průvodem okolo poledního 
pro prvního stárka, pro hlavního sokola 
a pro starostku. U každého domu ná-
sleduje občerstvení v podobě zákusků, 
koláčků, vína apod. a také se boha-
tě tančí... Poté se průvod odebere do 
místní sokolovny, kde začne hodovní 
zábava, s účastí i přespolních hostů. 
V pondělí po mši svaté, která se koná  
u kostické kapličky, shromáždění lidé po-
kračují na hřbitov, kde se zapalují svíčky 
za zemřelé. Odpoledne se jde pro dru-
hého stárka a navečer se opět tancuje  
a volí se stárci mužáků, u muziky mají 
svá mužácké sóla apod. Úterý patří spí-
še dívkám, které se převléknou do chla-
peckých krojů a po vesnici se vybírá na 
tzv. „réž“. Celé hody jsou nejen veselé, 
ale také přehlídkou našeho moravského 
folkloru,krojů, místních tradic, které jsou 
v každé vesnici mírně odlišné. 
V každém případě se hody slaví podle 
vzorů našich otců a dědů, a tímto za-
necháváme nehynoucí obraz pro další 
mladé generace, které mají samozřejmě 
příležitost stále tyto tradice udržovat.

Jak u nás bývávalo
Další zajímavou, již čtvrtou akcí v po-
řadí, je beseda, kterou jsme nazvali 
„Jak u nás bývávalo.“ Je to milé po-
sezení nad krásnými tématy, mezi nimi 
například lidové léčitelství, včelařství, 
řemesla apod. Letos se tato beseda 
bude konat 14. listopadu v kulturním 
sále domu seniorů a budeme hovořit 
na témata: myslivost, vinařství a svat-
by. K nahlédnutí bývají i tématické 
předměty, fotografie nebo například 
výstava, kterou jsme zahajovali již prv-
ní besedu v Kosticích. Zúčastnit se 
tohoto příjemného posezení mohou 
všichni občané, a to nejen domácí, ale 
i ze širokého okolí, samozřejmě všech 
věkových kategorií. Každý účastník 
„bededy“ se může zapojit do diskuse, 
přispět vlastními zkušenostmi, vzpo-
mínkami apod.. 

Moravské naftové doly, a.s. z Hodonína 
v rámci svého Grantového sponzoringu 
„Energie z přírody 2009“ opět pomohly 
obci. Po loňské vydatné výpomoci na-
šemu rozpočtu (200.000,- Kč) s vybave-
ním našeho (díky tomuto) pěkného dět-
ského hřiště, naftaři letos opět pomohli. 
Radnice totiž zdvořile požádala v rámci 
Grantového sponzoringu „Energie z pří-
rody 2009“ o grant a díky laskavosti ve-
dení MND, a.s. projekt „Josefov - auto-

busová zastávka“ uspěl. Naší obci byla 
přidělena částka ve výši 300.000,- Kč. 
Za to naftařům moc děkujeme. 
Zajisté Vám tedy neunikl stavební ruch 
započatý rekonstrukcí chodníku od 
domu rodiny Benešovy a na prostran-
ství u autobusové zastávky, kterou 
chceme kompletně vybudovat a upravit 
okolo ní prostranství tak, aby naše obec 
měla důstojný a upravený vzhled. Rad-
nice zdůrazňuje, že společnost MND, 

a.s. je tak velmi významným sponzorem 
naší obce a velmi si této skutečnosti 
považuje. Starosta pozval pana ředitele 
k návštěvě Dětského dne, bohužel pro 
pracovní vytížení a pobyt v zahraničí se 
nemohl dostavit. Společnost MND, a.s. 
má totiž velmi významné aktivity v za-
hraničí, a tak jí držme palce, aby úspěš-
ně expandovala, i když radnice by byla 
raději, kdyby vrtala a těžila na josefov-
ském katastru...

Moravské naftové doly z Hodonína pomohly obci s financováním výstavby nové autobusové zastávky

Krojované hody v Josefově
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Svěcení opravené kapličky 
Dne 4. září 2009 se v Ladné světila Po-
klona sv. Anny. Vysvěcení se konalo při 
příležitosti generální opravy této drob-

né místní památky a vzešlo z iniciativy 
místních věřících. Průvod věřících a 
občanů se vydal od kostela ke kapličce  
i přes déšť, který vysvěcení prová-
zel. Na závěr krátké slavnosti členové 
Slováckého sdružení Ladná zazpívali  
u kapličky několik písní.
Na nutnou opravu upozornili občané, 
kteří žijí v její blízkosti a dlouhodobě se 
o kapličku starají. Zastupitelstvo obce 

proto rozhodlo o uvolnění finančních 
prostředků z obecního rozpočtu, obci 
se navíc podařilo získat dotaci z pro-
gramu Podpora obnovy venkova, který 
vypsalo Ministerstvo pro místní rozvoj. 
Naprosto nezbytnou se jevila oprava 
krytiny, která již zatékala. Poklona také 
získala novou fasádu a okno v nice bylo 
opraveno podle požadavků památkové 
péče. Sponzorským darem ve formě 
speciálního nátěru oplocení přispěla fir-
ma ALBA Metal Ladná. 

Bohumila Tesaříková

Oslavy 140. výročí otevření školy v Ladné

Svěcení kapličky v Ladné - Poklona sv. Anny

Třicet let stolního tenisu 
Mnozí z nás si hru na zeleném stole jis-
tě vyzkoušeli. Z dostupných materiálů, 
které nám byly poskytnuty k nahlédnutí 
díky panu Třetinovi, lanžhotskému kro-
nikáři, jsme se dočetli o založení oddílu 
stolního tenisu v Lanžhotě, datovaném 
již v roce 1972. 
Oddíl tehdy čítal jedno družstvo dospě-
lých a dvě družstva žáků. Podmínky 
nebyly příliš uspokojivé, ale přesto se 
v obci stolní tenis stále hrál a ke kon-
ci roku 1975 vedle mužských a žákov-
ských družstev zkoušelo svůj sportovní 
um také družstvo žen.                                     
Nejrozsáhlejším sportem byla v těch 
letech kopaná, dále lední hokej, šachy, 
turistika, základní a rekreační výchova 
(RZTV). Dlouhodobým problémem pro 
rozvoj tělovýchovy byl nedostatek spor-
tovišť. Potřeba převyšovala možnosti. 
Ke znovuzaložení oddílu stolního teni-
su, který letos zaznamenává 30 let ak-
tivní činnosti, došlo v roce 1979. Oddíl 
byl zařazen do nejnižší základní okresní 
soutěže druhé třídy. Při vyhodnocování 
nejlepších sportovců obce v roce 1983 
byl M. Pfeffer odměněn 1. místem za zá-
sluhy oddílu a umístění v okresní soutě-
ži. O vánočních svátcích roku 1997 byl 
poprvé uspořádán Vánoční turnaj, jak 
pro neregistrované hráče, tak i pro žáky.
Marcela Polášková

Tenisová sezona 2009
Hlavní sezonu zahájil tenisový oddíl  
1. května, kdy se začaly hrát soutěže 
smíšených družstev. Největší úspěch 
mělo družstvo mladších žáků, které vy-
hrálo všechny zápasy a je na 1. místě 
tabulky. Postupuje do 1. třídy krajské 
soutěže. Družstvo starších žáků je za-
tím na 2. místě tabulky (v době uzávěr-
ky zbývaly dohrát v září dva zápasy). 
Dorostenci skončili v tabulce na po-
sledním 8. místě. Družstvu dospělých 
zbývalo před uzávěrkou čísla také do-
hrát ještě dva zápasy a zatím mu patřilo  
3. místo v tabulce.

K dalším akcím, které tenisový oddíl 
pořádal, patřilo přátelské utkání s hrá-
či z Jihoafrické republiky. Toto utkání s 
výběrem dorostu z Kapského města, se 
uskutečnilo 6. července na našich teni-
sových dvorcích. Z JAR k nám přices-
tovalo 12 dorostenců a 8 dorostenek ve 
věku 17 až 19 let. Úkolem našeho oddí-

lu bylo sestavit družstvo se stejným po-
čtem hráčů a hráček a zajistit celodenní 
turnaj, pohoštění a ceny. 
Oslovili jsme hráče dorostenecké ka-
tegorie ze všech okolních oddílů. Na-
konec ČR proti Jihoafrické republice 
zastupovalo 13 hráčů a hráček z Lanž-
hota, 5 hráčů a hráček z TC Brno a dva 
hráči z TK Slovácký Břeclav. Celé akce 

se zúčastnilo asi 80 lidí, a přestože nás 
její organizace stála mnoho sil, byl to 
velice pěkný tenisový zážitek pro hráče 
i pro diváky. Jako tlumočník se skvěle 
osvědčil Pavel Svačina ml.
Hana Kováčová

Přehlídka lidových  vypravěčů 
„O Lanžhotský přegulňák“
Již čtvrtý ročník přehlídky lidových vy-
pravěčů se uskutečnil na slováckém 
dvoře hospody „U Bartošů“. Zajímavým 
hostem bezesporu byla spolu se svým 
manželem pí. Marcela Vandrová, redak-
torka Českého rozhlasu Brno. V progra-
mu kromě nezapomenutelného „strýca 
Izidóra“ a dalších vypravěčů účinkovali 
i členové rodiny Čechových, místní mu-
žáci, manželé Uhrovi a Osičkovi. Pře-
hlídka trvala přes dvě hodiny a všichni 
se smáli, až se za břicho popadali...

Události ve městě
V červenci byla zahájena rekonstrukce 
sběrného dvora. Proběhly rekonstrukce 
chodníků pro pěší a cyklisty ve dvou 
uličkách. Z důvodu bezohlednosti řidi-
čů však budou v těchto uličkách osaze-
ny omezovací sloupy. 

Pokud máte doma pejska, který vám 
rád utíká, dejte si na něj větší pozor. 
Policie bude při svých pochůzkách více 
dohlížet na volně pobíhající psy. V pří-
padně zjištění majitele bude ukládat 
pokuty za porušení vyhlášky, v případě 
odchytu a umístění psa do útulku bude 
po majiteli vymáhat náklady za odchyt  
a umístění zvířete v útulku v minimální 

výši 1200-1500 Kč.
Stejně jako v okolních obcí i v Lanžhotě 
stoupá počet vykradených rodinných 
domů, proto  žádáme o větší pozornost 
při pohybu cizích osob v okolí vašeho 
bydliště. Může se jednat o tzv. „typaře“, 
zjišťující, zda jste vy nebo vaši sousedé 
doma. V případě jakéhokoli podezření 
volejte městský úřad nebo Policii ČR. 
V srpnu městský úřad předložil tři žá-
dosti o přidělení dotací. Jedna žádost 
je na ministerstvo financí, dvě na Státní 
fond životního prostředí. První žádost je 
určena na rekonstrukci sociálního zaří-
zení a kotelny na ZŠ ve výši 5 mil. Kč. 
Celkové náklady na rekonstrukci jsou 
asi 7 mil. Kč. Další dvě žádosti o dotaci 
jsou na zateplení a opravu fasády ma-
teřské školy ve výši asi 1,5 mil. Kč a za-
teplení, opravu fasády a výměnu oken 
na základní škole, kde se jedná o dvor-
ní část staré budovy a celou přístavbu. 
Předpokládané náklady jsou asi 7 mil. 
Kč. Finanční spoluúčast na tyto dvě 
akce je 10 procent  nákladů. V případě, 
že nám budou dotace přiděleny, rekon-
strukce sociálního zařízení a kotelny by 
začala ještě letos. Zateplení MŠ a MZŠ 
by se uskutečnilo v příštím roce.

Tenisový oddíl v Lanžhotě pořádal také přátelské utkání s hráči Jihoafrické republiky

Oslava 140. výročí otevření školy 
Dne 27. června se uskutečnily oslavy 
140. výročí dokončení a předání do uží-
vání školní budovy v Ladné. Tuto akci 
si nenechaly ujít desítky bývalých žáků, 
učitelů či provozních zaměstnanců ško-
ly. Všechny účastníky přivítala ředitelka 
školy a zároveň starostka obce paní 
Renáta Priesterrathová, která zdůraz-
nila velký význam školy nejen pro děti, 
ale také pro celou obec. Připomněla, že 
škola často pořádá kulturní a společen-
ské akce pro širokou veřejnost.  
K této příležitosti byl vydán Almanach 
Základní školy v Ladné, vzpomínková 
publikace, která dokresluje myšlení i ži-
vot obyvatel obce Ladná.
Pro mnohé návštěvníky akce znamenala 
oslava možnost setkání s bývalými spo-
lužáky a učiteli, prohlédnutí školní bu-
dovy, která se od dob jejich školních let 
velmi změnila. Nikdo z přítomných nevy-
nechal výstavu z historie školy, na které 
bylo také  možné nahlédnout do škol-
ních kronik, zapůjčených při této příleži-
tosti z Regionálního archivu v Mikulově.
Pro všechny bylo nachystáno bohaté 
občerstvení, které připravily kuchař-
ky ze školní jídelny. Ve stanu u budovy 
školy se odehrál kulturní program, který 
přichystali současní žáci ze školy, děti 
z mateřské školy a také absolventi: Jan 
Čápek, Martina Vlková a členové Slo-
váckého sdružení Ladná Lanštorfčané. 

Bohumila Tesaříková
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Lužice se staly „Vesnicí 
Jihomoravského kraje roku 2009“
Dne 4. června 2009 byla ve Vískách 
vyhlášena obec Lužice jako vítěz kraj-
ského kola soutěže Vesnice roku 2009 
v Jihomoravském kraji a získala Zlatou 
stuhu s oprávněním užívat titul „Vesni-
ce Jihomoravského kraje roku 2009“. 
Komise pro hodnocení obcí delegovala 
naši obec do celostátního kola této sou-
těže s přesvědčením, že máme před-
poklady důstojně reprezentovat Jiho-
moravský kraj. Hodnoty, které rozhodly  
o tomto ohodnocení, již byly podrobně 
prezentovány v řadě médiích. Slavnost-
ní vyhlášení výsledků, včetně předání 
ocenění, se uskutečnilo v pondělí 24. 
srpna 2009 v Lužicích. 
Ve čtvrtek 3. září proběhla od 14.00 
do 18.00 hodin prezentace naší obce 
před hodnotící komisí v rámci celo-
státního kola VESNICE ROKU 2009.  
O výsledcích budou občané informováni  
v tisku.

Hlasujte na internetu
o nejkrásnější obec
Obec Lužice soutěží O nejkrásnější 
obec, město ČR. Tuto soutěž vyhlásil 
Regionální informační portál CZREGI-
ON www.czregion.cz. Hlasovat pro naši 
obec je možné maximálně jedenkrát za 
hodinu. (To znamená, že obec dosta-
ne od jednoho hlasujícího maximálně 
24 hlasů denně). Soutěž probíhá od  
1. května 2009 do 30. listopadu 2009 
(do 24:00 hod).
Výsledky budou zveřejněny 5. prosince 
2009. Kromě Lužic jsou do soutěže při-
hlášeny i Kostice. 

Přemístění kapličky
na obecní pozemek 
Obec rozhodla o přemístění kaplič-
ky ze soukromých zahrad rodinných 
domů na obecní pozemek v ulici Ploš-
tiny. Parková úprava kolem kapličky 
bude doplněna pískovcovými sochami 
ze Sochařského sympozia – „Dřevo, 
kámen Lužice 2008“. Přemístění je fi-
nancováno sponzorským darem ve 
výši 100.000 Kč od firmy MONTGAS  
a sbírkou věřících občanů Lužic, kteří 
se budou podílet i na stavebních pra-
cích. Zbývající finanční prostředky bu-
dou hrazeny z rozpočtu obce v rámci 
obnovy sakrálních památek.

Půvab slováckých šátků
Během hodů proběhla výstava z muzej-
ních sbírek „Půvab slováckých šátků“, 
jejíž součástí byla i výstava keramiky 
paní Zipperové. Tuto výstavu bylo mož-

né si prohlédnout při příležitosti let-
ních hodů. Pro milovnice ručních prací 
připravují v Lužicích pravidelné kurzy  
v paličkování, patchworku, případně 
háčkování a vyšívání. Zájemkyně se 
mohou informovat i přihlásit na Kvartýru 
během výstavních akci nebo kdykoliv  
u paní Konvičné a paní Kotáskové 
(www.starykvartyr.cz). 

„Dřevo- kámen Lužice 2009“
Setkání studentů z celé republiky se 
uskutečnilo od 13. do 31. 7. 2009. Zú-
častnilo se jej 12 sochařů, a to osm 
mužů a čtyři ženy. Sympozium se stává 
stálou součástí stále většího zájmu stu-
dentů v republice a zásluhou internetu 
i v zahraničí. Mimo to se ti kteří zde už 
byli, chtějí zásluhou prostředí, starostli-
vostí a péčí seniorek i atmosférou vzá-
jemného poznání, do Lužic stále vracet. 
Pro tento rok byla zvolena dvě témata: 
„Muzikanti“ a „Dialog materiálů“. První 
téma je pro materiál dřevo a pískovec. 
Plastiky byly zadány v životní či mírně 
nadživotní velikosti a umístěna kompo-
zičně v centrálním parku obce u kos-
tela. Druhé téma je zvolené k tvorbě  
z materiálů, který je na louce složený  

a zatím nepoužitý. První téma si vybralo 
10 sochařů, druhé dva – sochař a so-
chařka. Obě zadání jsou zaměřena ke 
koncepci nového urbanisticky řešeného 
parku s mnoha atraktivními prvky. 

Doufáme, že se centrum obce opětov-
ně stane oázou příjemného posezení 
a procházek občanů všech generací. 
Součástí sympózia byly koncerty, tábo-
rák a vernisáž se swingovým orchest-
rem z Bratislavy. 

Výstava z muzejních sbírek „Půvab slováckých šátků“

Svatojakubské krojované hody
Každoroční oslavy patrona kostela sva-
tého Jakuba a obce Moravské Nové 
Vsi, Svatojakubské krojované hody, za-
čaly v sobotu 25. července předhodo-
vým zpíváním. Nedělní slavnost pokra-
čovala hodovou mší svatou. Odpolední 
krojovaný průvod vyrazil od Hospody  
U Fizírů směrem ke kostelu, prošel ko-
lem „zeleného“, pokračoval po hlavní 
ulici k paní starostce pro povolení ko-
nání hodů a k panu farářovi. Hodová 
veselice „pod zeleným“ a májou začala 
kolem čtvrté hodiny příchodem průvo-
du. Šohaji verbovali, zpívali, děvčata 
vyčkávala na své tanečníky. Později od-
poledne pak začali přijíždět přespolní 
na vozech tažených koňmi, kolech i au-

tech. Před večeří samozřejmě nechybě-
lo sólo pro šohaje, známé jako „hošije“.
Pondělního krojovaného průvodu ke 
stárkům se účastní nejprve šohaji a dív-
ky. U starosty krúžku se k nim připoju-
jí děti a mužáci s manželkami. Všichni 
společně za doprovodu pochodové 
muziky kráčejí pod máju, kde se tan-
čí, verbuje a zpívá. Odpoledne mezi 
sebou volí mužáci své stárky. Úterní 
zábava dívčích hodů začíná kolem de-
vatenácté hodiny večerní. Děvčata ob-
lečené do plátěných košil a třaslavic po 
příchodu zazpívají písničku na známou 

melodii, v níž shrnují průběh třídenních 
oslav, co se podařilo, co se nepodařilo, 
často se obrací ke konkrétním osobám 
s různými výtkami či pochvalami. Kolem  
20. hodiny začínají jezdit děvčata přes-
polní, rovněž převlečená do chlapec-
kých krojů či různých maškar. Chlapci 
převlečení za stařenky, v plavkách, ša-
tech či jiných humorných hábitech jezdí 
v pozdějších hodinách.

Večer s vínem 
Přestože organizátorům nepřálo poča-
sí, které se toho dne rozplakalo, roz-
hodně se nedá říci, že by první „Večer 
s vínem a tradičními pochutinami“, který 
se konal 15. srpna, byl nějakým propa-
dákem. Pořadatelé se připravili dobře, 
zajistili velký stan, pod který se všichni 
přítomní pohodlně schovali. 
„Okoštovat“ z prezentace místních vina-
řů  a odrůd červených vín, mezi nimiž 
nechyběl vyhlášený Cabernet Moravia, 
přišlo kolem stovky návštěvníků, dokon-
ce i od Prahy, Zlína, Přerova. Z dobrého 
a poctivého moravského jídla bylo mož-
né ochutnat „neoveskou fazulnicu“ se 
širokými nudlemi, k níž bylo možné za-
kousnout „Honzovy buchty“ nebo přes-
ňáky (lokše) s povidly. Pro milovníky 
vydatnější masité stravy byl připraven 
nefalšovaný kotlíkový guláš a škvarková 
pomazánka s chlebem a cibulí.

Slavnost vinobraní 12.9.
Stalo se již dobrým zvykem mnoha di-
váků druhou zářijovou sobotu strávit ve 
sklepních uličkách Výmol a Zátiší v Mo-
ravské Nové Vsi. Krojovaný průvod, kte-

rý vycházel od hospody U Fizírů a zú-
častnili se jej kromě místních mužáků, 
žen, dětského souboru Jatelinky a mla-
dé chasy i zajímaví hosté odpoledního 
programu „Otvírání hory“. Za všechny 
jmenujme např. mužáky z Březí. 
V odpoledním programu v uličce Zá-
tiší kromě bylo možné shlédnout vy-
stoupení dětského souboru Pomněnky 
z Tvrdonic, vystoupení mužáků z Kos-
tic – Tvrdonic, Lanžhota. Program 
slavnostně zahájila neoveská cimbá-
lová muzika, která se natolik líbila, že 
diváci měli zájem o písničky na CD. 
Škoda jen, že zatím žádné nevydali... 
Večerní program v Zátiší byl vyhra-
zen milovníkům dechovky. Předsta-
vila se kapela Vinařinka z Čejkovic  
a Večerka z Hlohovce. 
Program v uličce Výmol byl zahájen ka-
pelou Amulet  a po jejich vystoupení di-
vákům zahráli Slováci z malokarpatské 
oblasti „Karpatské horké“. K vrcholům 
večera patřilo vystoupení na staropraž-
skou hašlerovskou notu kapely „Čupr 
baby“, dvou super ženských za dopro-
vodu harmonikáře. Příjemným zakon-
čením letošního Vinobraní v Moravské 
Nové Vsi bylo vystoupení free cimbálo-
vé muziky z Frenštátu pod Radhošťem 
„CM Radegast“ a „Neoveské cimbálové 
muziky“. 

Vinobraní. Obecní policajt seznamuje přítomné s pokutou, která hrozí, budou-li trhány hrozny.

Dřevo - kámen Lužice 2009

Pozvání na mladá vína 7.11.2009
Podzimní den v otevřených sklepech, 
na ulicích U nádraží, Výmol a Zátiší. 
Začátek akce v 10.00 hod a konec cca 
18.00 hod. K občerstvení budou podá-
vány domácí speciality!

Svatojakubské krojované hody
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Tradiční srpnové hody
Hody v Moravském Žižkově se letos ko-
naly ve dnech 16. až 18. srpna. Sobotní 
předhodové zpívání doprovázela cim-
bálová muzika sourozenců Osičkových 
z Velkých Bílovic a kromě pořádajících 
žižkovských mužáků na něm vystoupily 
mužské sbory z Prušánek a Kobylí, dív-
čí sbor z Moravského Žižkova a sólisté 
z Prušánek a Velkých Bílovic. Zatančil 
a zazpíval také místní dětský folklorní 

soubor Žižkovjánek. Po skončení ofici-
álního programu následovala beseda  
u cimbálu.
Počasí tentokrát žižkovským přálo, slu-
níčko se dokonce překonávalo a teploty 
se šplhaly až nad třicítku. O to víc bylo 
„na sóle“ veselo po západu slunce. Do 
pochodu, k tanci a poslechu vyhráva-
la dechová hudba Liduška z Dolních 
Bojanovic. Žižkovská chasa dala do-
hromady na menší obec úctyhodných  

27 krojovaných párů. 
Jinak měly hody tradiční průběh – v ne-
děli přijíždí přespolní krojovaná chasa, 
vrcholem pondělního hodového dne 
v Žižkově bývá tradiční tanec hanácko-
slováckého regionu „zaváďka“, v úterý 
se zase ti mladší nejvíce těší na „sólo 
kaštánci“ a ti starší na večerní „maš-
kary“.  Hody se letos opravdu vydařily,  
a tak za rok zase „pod májů“ nashle-
danou.

Sólo „Kaštánci“

Obec Nový Poddvorov se svými nece-
lými třemi sty obyvateli je nejmenší ves-
ničkou patřící do územího svazku obcí. 
Přesto je však mezi nimi výjimečná, ze-
jména vysokým počtem aktivních vinařů 
na počet stálých obyvatel a špičkovými 
výsledky, kterých tito odborníci ve svém 
oboru dosahují. Za všechny uveďme 
dvě dosažená ocenění, kterých se do-
stalo vinařství Vladimíra Kašíka. 

Šampion z Nového Poddvorova
Nejlepším vínem letošního 6. ročníku 
soutěže růžových vín Jarovín Rosé 2009 
se stalo Rulandské modré od vinaře 
Vladimíra Kašíka z Nového Poddvorova. 
Komise degustátorů hodnotila 119 vzor-
ků vín od dvaašedesáti vinařů. Zájem  
o lehká růžová vína podle organizátorů 
soutěže neustále vzrůstá. Právě jarní a 
letní období jsou pro růžová vína typic-
ká. Lehká a svěží vína, často s pikantní 
kyselinkou, se příliš nehodí na archiva-
ci a měla by se spotřebovat do dvou 
let. Svým charakterem se hodí na letní 
popíjení, mají se totiž správně podávat 
ještě mírně chladnější než vína bílá.   
 
Mondial du Rosé 2009
Ve francouzském Cannes se koncem 
dubna, jen pár dnů před nadcházejí-
cím  filmovým festivalem, konala světo-
vá soutěž růžových vín Le Mondial du 
Rosé®, pořádaná Francouzskou unií 
enologů. Soutěž je pořádána pod pat-
ronátem O.I.V. a je součástí prestižního 
seriálu VinoFedu. Zúčastnilo se jí 807  
růžových tichých, šumivých a sladkých 
vín ze 24 zemí světa, v tom i čtyři vína 
z  České republiky a čtyři ze Slovenska. 
Ve třech soutěžních dnech vína  hodno-
tilo 45 degustátorů z 20 zemí. Úroveň 
soutěžících vín byla velmi dobrá,  hod-
nocení komisařů bylo tradičně přísné  
a objektivní, jak je na těchto  světových 
soutěžích zvykem. Ze čtyř soutěžících 
vín z České republiky získala dvě -zlaté 
medaile: Rulandské modré 2008 Vladi-
míra Kašíka (Císařův vinohrad) a Ca-
bernet Sauvignon 2008 ing. Jiřího Horta 
(Víno Hort).

Sdružení „Císařův vinohrad“ 
z Nového a St. Poddvorova
Sdružení vinařů Císařův vinohrad bylo 
založeno r. 2003 za účelem prodeje 
jakostních, přívlastkových i ročníko-
vých vín pod společnou etiketou a lo-

gem sdružení. Název Císařův vinohrad 
je odvozen od císaře Josefa, z jehož 
vůle byla roku 1783 založena ves Nový 
Poddvorov. Ve stejném roce tentýž pa-
novník zrušil staré horenské organizace 
a vydal jednotný viniční řád pro celou 
Moravu. Josef II., jemuž se přezdívalo 
Selský císař, podle jedné z mnoha jo-
sefských legend vyoral na Poddvorově 
první brázdu nového vinohradu. 
Členové sdružení, jimiž jsou vinaři 
Vladimír Kašík, Václav Mrkva a Pavel 
Veselský, s hrdostí navazují na zdejší 
staletou tradici pěstování vinné révy 
a výroby jedinečného poddvorovské-
ho vína. Výsledkem jejich snažení jsou 
ušlechtilé přírodní produkty, které Vám 
s potěšením nabízíme k ochutnání. A je 
z čeho vybírat – sortiment čítá více než 
20 druhů vín. 
Originalita vína se pojí nejen s odrů-
dou, ale také s místem, kde vzniklo. 
Pěstování vinné révy lze na území obou 
Poddvorovů předpokládat již v dobách 
velkomoravských, kdy se víno vyrábělo 
především pro liturgické účely. Vždyť 
staroslavné mikulčické hradiště se zbyt-
ky svých mnoha kostelů je vzdáleno jen 
několik kilometrů. Moravské vinařství 
v okolí Poddvorova zdokonalili rovněž 
čejkovičtí templáři, z jejichž komendy 
podle legend vedly podzemní chodby 
až do Poddvorova. 
Většina našich vinohradů, které jsou  
v plodnosti, se nachází ve viničních tra-

tích Remíze a Roviny. Jedná se o mírné 
svahy s převažující jižní orientací. Půdy 
jsou zde těžší, úrodné, místy s návěje-
mi spraše. Ve vinicích zatím udržujeme 
černý úhor. Na jednom kmínku pone-
cháváme zásadně pouze jeden tažeň, 
který řežeme na 6 až 8 oček v závis-
losti na odrůdě. Redukovaná úroda je 
jedním z předpokladů úspěchu. Tažně 
vyvazujeme vodorovně, tedy nikoli do 
tradičnějšího oblouku.

Tradiční vinařská akce
Den otevřených sklepů – se koná vždy 
3. sobotu v červnu. V průběhu jediného 
dne můžete navštívit většinu z místních 
vinných sklepů, které se v obci nachá-
zejí. Ochutnat vína lze ze sedmi růz-
ných vinařství.        (www.vinohrad.info)

Foto ze Dne otevřených sklepů v Novém Poddvorově

Interiér místního penzionu U Lípy

Krojový průvod obcí

V hodovém čase se prostorách žižkov-
ské školy uskutečnila výstava starých 
krojů z bohaté sbírkové činnosti míst-

ního nadšence, pana Jaroslava Buzrly. 
Návštěvníci zde mohli shlédnout ukázky 
lidových krojů pocházejících ze Žižkova 

i z okolních obcí. Historické exponáty, 
z nichž nejstarší pochází z poloviny  
19. století, doplnilo několik rekonstruk-
cí,  které podle návrhů pana Buzrly uši-
la paní Věra Vašíčková. Z nepřeberného 
množství krásných a s láskou opečová-
vaných kusů lidových oděvů jmenujme 
například šátky zvané „turečáky“, vy-
šívané plyšové šátky nebo  hedvábné 
„střapčáky“, pocházející z doby kolem 
roku 1900, krojové rukávce, „cirkasy“ 
- zaviňáky z roku 1880 nebo krásně 
malované vlňáky z první pol. 20. stol. 
K vidění byla i první vyšívaná „molová“ 
sukně, která se v Moravském Žižkově 
objevila v roce 1938. 
Pan Jaroslav Buzrla, který na výstavu 
také dohlížel, podal zájemcům zasvě-
cený výklad se spoustou zajímavostí. 
Expozici doplňovaly historické fotogra-
fie krojových párů, na kterých bylo mož-
né sledovat, jakými proměnami odívání 
v průběhu  20. století prošlo.
Mgr. Jaroslav Čech
kronikář obce

Výstava historických krojů „Ze stařenčinej truhly“ ukázala krásu lidových oděvů v Moravském Žižkově a okolí

Z výstavy historických krojů „Ze stařenčinej truhly“
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Svatojánská noc
Svatojánskou noc jsme letos museli 
vzhledem k nepříznivému počasí odlo-
žit o jeden týden, ale ani tak nám po-
časí nepřálo. Ještě před začátkem akce 
začalo pršet, což ovlivnilo účast ná-
vštěvníků. Přesto se jich sešlo kolem tří 
set. Svatojánská noc byla zahájena  
středověkými tanci, s nimiž se před-
stavily členky skupiny Virtus Vincit 
ze Zlína. Mužská část tohoto spolku 
předvedla ukázku historického šermu. 
Děvčata i chlapci měli možnost se na-
učit jednoduchý taneček pod vedením 
zkušených tanečnic. Během večera 
proběhla také volba víly a rytíře Svato-
jánské noci. Vstupenky byly slosovatel-
né o věcné ceny, které udělaly dětem 
velkou radost. Jeden „dospělák“, jehož 
vstupenka byla vylosována, si odnesl 
šperk, který byl překvapením Svatoján-
ské noci. Zlatým hřebem večera byla 

ohňová „šou“, na kterou všichni netr-
pělivě čekali. Je třeba podotknout, že 
měla stejně jako celé vystoupení sku-
piny Virtus Vincit úroveň, kterou všich-
ni patřičně ocenili potleskem. Celým 
večerem provázela příjemná hudba,  
o niž se postaral Jara Tesařík. Pro děti 
byl připraven zdarma skákací hrad  
a stánky s drobnými předměty, které jim 
udělaly radost. Rodičům už asi méně... 
O občerstvení se postaral místní sbor 
dobrovolných hasičů.

O pohár starosty obce Prušánky 

Noční soutěž sboru dobrovolných ha-
sičů se konala tradičně první srpnovou 
neděli. Ppřihlásilo se celkem 40 druž-
stev, z nichž 29 tvořili muži a 11 ženy. 
Soutěžící se začali sjíždět do areálu  
u koupaliště již během dne. Protože 
po celou sobotu bylo teplé a slunečné 

počasí, všichni prožili pěkný den plný 
sportovního zápolení a také dobré zá-
bavy, o kterou se postarala hudební 
skupina Jama z Dolních Bojanovic.  
Nechybělo ani občerstvení, které zajisti-
li domácí hasiči.

Všechna družstva se na soutěž pečlivě 
připravovala a každé z nich chtělo do-
sáhnout co nejlepších výkonů. Všem se 
nedařilo, jak by si přáli a vítěz může být 
jenom jeden:
Družstvo mužů: 1. místo Vlkoš A
Družstvo žen: 1. místo Poštorná
Přejeme všem hodně zdaru.  

Krojované hody
Ve dnech 8. až 11. srpna proběhly 
v naší obci krojované hody, které patří 
k největším svátkům na Podluží a při-
pravují se na ně všichni, kdo mají rádi 
folklor a ctí jeho tradice.
V předhodový večer se příznivci pěk-
ných slováckých písniček sešli na be-

sedě u cimbálu, která měla spád a urči-
tě se všichni dobře pobavili. Cimbálová 
muzika Slovácko mladší dokázala svým 
hudebním projevem, že patří k těm nej-
lepším na Podluží. Za doprovodu CM 
se představily domácí sbory a sólisté a 
zpěváci z okolních obcí.
V neděli ve 14 hodin vykročil slavnostní 
průvod ke starostovi obce a na místní 
faru. Do pochodu vyhrávala oblíbe-
ná DH Skaličané, která se postarala  
o dobrou zábavu po celé hody. Nedělní 
odpoledne bylo jako vždy ve znamení 
vítání přespolní chasy. Letos přijelo pru-
šánské hody pozdravit okolo 240 šoha-
jů z 29 obcí. Pochody, písně a verbuňky 
zněly pod „zeleným“ až do pozdního 
večera. V pondělí se krojovaná cha-
sa vydala pro své stárky, kterými letos 
byli zvoleni Radek Seják, Martin Trecha  
a Josef Zálešák.  Kolem sedmnácté ho-
diny se vrátila pod „hodovú máju“, kde 
začalo to pravé hodové veselí společně 
s místními mužáky. 
Úterý patřilo jako vždy děvčatům, která 
se na tento večer pečlivě připravovala. 
Nechyběly ani scénky domácích i  přes-
polních děvčat a šohajů.. Byly plné vtip-
ných nápadů a dokázaly pobavit všech-
ny přítomné. Počasí přálo, a tak se nám 
hody letos vydařily. A krojovaná chasa? 
Snad si ti taky užila. 
Slovácký krúžek Prušánky děkuje všem, 
kteří se na přípravě náročné akce podíleli.

Vlasta Trechová
Foto: Lukáš Vaculík

Prušánky zažily Svatojánskou noc

Krojované hody v Prušánkách patří k největším svátkům na Podluží

Dětské krojované hody
Již pošestnácté se neslo obcí výskání 
a zpěv dětí, které přijely na náš dvou-
denní festival „Dětské krojované hody“. 
Celkem 250 dětí z 13 souborů nám uká-
zalo své taneční a pěvecké umění. Vý-
kony některých souborů byly opravdu 
vynikající.
Návštěvníci mohli shlédnout vystoupení 
souborů: FS Spodkikuli Lalika Polsko,  
FS Leváránek Velké Leváre Slovensko, 
FS Světlovánek Bojkovice, FS Markovič-
ka Postřelmov, FS Kostičánek Kostice, 
FS Žižkovjánek Moravský Žižkov, FS 
Hrozének Bulhary, FS Iskérka Čejkovice, 
FS Koňárci Poštorná, Gajdoše Kabrhe-
lovy, CM z Ostravy, Komorního orches-
tru z Opavy a samozřejmě i vystoupení 
domácího souboru Kordulka. V součas-
né době se již z Dětských krojovaných 
hodů, které jsme začali jako slavnost 
obce, stala opravdu záležitost festivalo-
vá s mezinárodní účastí. Nemůžeme si 
dosud dovolit pozvat soubory ze států 
vzdálenějších, než je Slovensko nebo 
Polsko, což není otázka organizační, 
ale finanční. Bez finanční podpory na-
šich sponzorů bychom nemohli ani náš 
dvoudenní festival pořádat. V letošním 
roce byly opět hlavním sponzorem Mo-
ravské naftové doly a.s. Hodonín, které 
v rámci sponzoringu Energie z přírody 
přispěly folklornímu souboru Kordulka 
na její činnost částkou 70.000,-Kč. Tyto 
finanční prostředky byly použity také na 
organizaci festivalu. Celkové náklady 
na festival činily 50.000,- Kč. Touto ces-
tou bychom chtěli poděkovat nejen na-
šemu hlavnímu sponzorovi - Moravským 
naftovým dolům, ale i dalším, kteří nás 
podpořili finančně či věcně. Poděková-
ní patří i rodičům, zaměstnancům školy, 
babičkám a všem, co se na organizaci 
našeho festivalu podíleli.
Miroslava Hajdová

Evropská charta venkovských obcí 
ve Starém Poddvorově 
(Použity části textů z mimořádného vydání 
Zpravodaje Obecního úřadu Starý Poddvorov)
Ve dnech 11. až 15. června 2009 se 
ve Starém Poddvorově uskutečnila 
jedna z nejvýznamnějších akcí v dě-
jinách obce, a to setkání delegátů Ev-
ropské charty venkovských obcí. Přes 
počáteční rozpaky a rozhodování, zda 
setkání pořádat, když chybí potřebné 
finanční prostředky, žádoucí k důstoj-

nému zabezpečení celé akce, se tyto 
nesnáze podařilo odstranit a výsledkem 
bylo úspěšné setkání 200 delegátů z 25 
států Evropské unie. Naše obec i další 
okolní obce z Regionu Podluží a Mikro-
regionu Hodonínsko budou na setkání 
dlouho vzpomínat. Při závěrečném roz-
loučení zahraniční delegace nešetřily 
díky, uznáním a chválou nad pestrým 
programem, jenž delegátům přiblížil 
kulturu a místní zvyklosti, mentalitu oby-
vatelstva, gastronomii a onu proslulou 
pohostinnost obyvatel jižní Moravy. 
Malá vesnička mezi vinohrady s nece-
lým tisícem obyvatel se na čtyři dny 
stala skutečným srdcem Evropy.  Lidé 
potkávající se v kostele, na poli, ve vini-
cích, hospodě, a mezi nimi se pohybují 
lidé hovořící vlámsky, španělsky, italsky, 
anglicky, rusky, německy, finsky, maďar-
sky… Kolikrát v životě se naskytne pří-
ležitost poznat na jednom místě přátele 
z mnoha zemí Evropy, rozlišné kultury a 
zvyky, ochutnat a „okoštovat“ tak pest-
rou škálu jídel a pití? 
Mottem celého setkání Charty je „Pe-
ople meet People“ (v překladu Lidé 
potkávají lidi). A oni se skutečně nejen 
formálně potkávali, ale navazovali nová 
přátelství a známosti nad skleničkou 
dobrého vína a prostřeného stolu, doma 
u hostitelských rodin a na zajímavých 
výletech. A jazyková bariéra, které se 
mnozí obávali? Když se dva chtějí do-
mluvit, tak se prostě domluví...
„Setkání bylo vynikající, dobře zorga-
nizované, s bohatým programem dopl-

něným o diskuzi na téma školství. Byl 
připraven velice zajímavý program. Ba-
vili jsme se o školství, navštívili několik 
takových zařízení. Viděli jsme několik 
úřadů a obecních budov, radnici, spor-
toviště. Vše se nám velice líbilo. Mimoto 
bylo naplánováno mnoho dalších vyda-
řených akcí. Počet mladých účastníků 
do 26 let byl tohoto roku velký. Mladí 
měli připravený vlastní program a spo-
lečná menší setkání. Během víkendu 
jsme my, starostové, poznali naše kole-
gy z Mikroregionu Hodonínsko a Regio-
nu Podluží. Byl to zajímavý způsob, jak 
je do setkání zapojit. Doufám, že i na-
dále zůstaneme v kontaktu,“ vyjádřil se 
Frans Roznes, starosta obce Haaren(E-
sch) – Nizozemsko, prezident Evropské 
charty venkovských obcí. 
Více fotografií a info najdete na str. 23 a 24.

Již pošestnácté se ve Starém Poddvorově konal dvoudenní festival „Dětské krojované hody“

Setkání delegátů Evropské charty venkov-
ských obcí          Foto: Karel Kosina

Noční soutěž sboru dobrovolných hasičů 
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Tradiční krojované hody  
Letošní krojované hody začaly vlastně 
už v pátek 4. září odpoledne, kdy se  
i přes silný déšť sešlo dost nadšenců 
na to, aby pokračovali v loni obnovené 
tradici a ručně postavili hodovní máju.
V neděli odpoledne vyrazil průvod kro-
jovaných za doprovodu dechové hudby 
Zlaťulka na faru pozdravit a pozvat ke 
společné zábavě duchovního správce. 
Taneční zábava pod májů byla zpestře-
na příchodem patnácti skupin přespolní 
chasy. Své umění s velkým nadšením 
předváděl také jeden z nejmladších 
účastníků hodů (na fotografii vpravo). 
V pondělí si chasa vyšlápla pozdravit 
starostu obce. Při mužáckém sóle byl 
potom starosta Zdeněk Tesařík spolu s 
Jiřím Mrlákem zvolen mužáckým stár-
kem. Hodovní průvod složený z mužáků 
a chasy si pro tyto stárky zašel v úte-
rý. Podvečer pak byly zvoleny stárky 

na příští rok - Petra Korbelová a Hanka 
Šlichtová. Potom přebrala vládu nad 
hody děvčata – skákala hošije, vyhlásila 

si dámskou volenku, přivítala přespolní 
návštěvu a ukončila letošní hody vese-
lým „babským sólem“.

Kulturní akce v Týnci v roce 2009
10.1. Zimní radovánky - na Hradíšťku 
jsme uspořádali pro děti, na ledové plo-
še, o kterou se stará pan Ing. František 
Melichar, bruslili malí i velcí, větší děti 
jezdily na saních a bobech.
17.1. Krojový ples – na který zvali stár-
ci a chasa, se konal v sále kulturního 
domu. K poslechu hrála DH Zlaťulka, 
předtančení Českou besedou.
31.1. Pyžamkovo-papučkový bál – 
uspořádali mladí hasiči pro týnecké 
děti, které přišly na kulturák ve svých 
pyžamkách. Čekal na ně pestrý pro-
gram a bohatá tombola.
14.1. Maškarní bál – pro děti, tradič-
ně připravila škola. Na programu byly 
soutěže, hry pro děti. Společenský ta-
nec předvedl taneční pár John a Delfin 
z Břeclavi. O hudební produkci se staral 
DJ Radek Říha. A na závěr byla bohatá 
tombola. Kulturní dům byl, jako již něko-
lik let, opět zcela naplněn.
21.2. Hasičský bál – pořádaný hasič-
ským sborem, v sále kulturního domu, 
hrála DH  Svárovanka, předtančení po-
lonézou žáků ZŠ. Velkou část hostů 
tvoří kolegové našich hasičů ze Sekul  
a i proto patří tento ples k nejlepším v roce. 
7.3. Degustace vín s následující výsta-
vou vín – pořádána na kulturním domě 
týneckými zahrádkáři. Bylo pozváno  
44 degustátorů a jedna degustátorka 
nejen z Regionu Podluží, ale také z Pra-
hy, Piešťan a Gbel. K ochutnání bylo 425 
vzorků. 240 bílých a 185 červených.
27.3. Velikonoční vazba – poslední akce 
pořádaná „Mamina klubem“ na 0Ú. 
S vazbou a aranžováním květin, o tomto 
čase na velikonoční téma, seznámil pří-
tomné dámy  brněnský florista a několi-
kanásobný mistr republiky v aranžování 
květin Jaromír Kokeš. 
23.5. „Láska brány otevírá“ – operetní 
melodie v podání sólistů ostravského 
a opavského divadla, byly ke slyšení  
v kulturním domě

Hradíštěk
V půvabné vinařské lokalitě zasazené 
do přírodního amfiteátru v centru obce 
se v posledních letech zvyšuje počet 
zajímavých akcí. Pomocí grantového 
programu nadace Via občané napláno-
vali a vloni z velké části realizovali úpra-
vy tohoto krásného místa – jsou zde 
nové dětské herní prvky, stará zeleň 
byla nahrazena novou a svěží, děti zde 

nacházejí ráj pro své zimní radovánky 
při sáňkování a bruslení, ve zbývající 
části roku mohou dovádět na nových 
houpačkách, skluzavce či kolotoči. Tý-
nečtí vinaři zde pořádají v posledních 
letech stále propracovanější a působi-
vější „Zarážení hory“, které letos spojili 
s otevřenými sklepy, v nichž návštěvníci 
mohli ochutnat vybraná vína. Výborné 
náladě neuškodilo ani deštivé počasí. 
Vloni uspořádali na Hradíšťku poprvé 
domácí zabíjačku.
 
Sport
Výročí 80 let týneckého fotbalu – oslava 
se konala v areálu hřiště TJ sokol. Na 
programu byl fotbalový turnaj čtyř muž-
stev: Mor. Nová Ves, Mikulčice, Jindři-
chov a domácí Týnec. Trofej si odvezla 
Moravská, domácí získali bronz. Pekla 
se cigára, čepovalo pivo a po turna-
ji  k tanci a poslechu hrál DJ Budín 
z Tvrdonic. Zábava pokračovala až do 
ranních hodin. Mimo týnecké fotbalisty 
přišlo domácích na večerní oslavu ža-
lostně málo.
Mgr. Hana Zoubková – starostka obce

Průřez činnosti CZS Týnec 
v roce 2009
Po velmi úspěšném roce 2008, kdy jsme 
pořádali Oblastní výstavu vín Podluží 
(největší svátek vinařů), pokračujeme 
a rozšiřujeme naši činnost o další akce. 

V březnu jsme pořádali místní výstavu 
vín, v dubnu odstoupil předseda naší 
organizace z osobních důvodů a na vý-
roční schůzi jsme volili nového předse-
du a nový výbor, který jsme podstatně  
omladili.
Měsíc srpen byl již počtvrté ve znamení 
vinařských tradic (Zárážení hory), které 
jsme spojili s otevřením deseti sklepů. 
Bohužel nám tato akce celá propršela, 
což se odrazilo na návštěvnosti.
V měsíci prosinci plánujeme 2. ročník 
„Domácí veřejné zabíjačky“. Na konci   
r. 2009 se budeme účastnit rozsvícení 
vánočního stromu na náměstí. Letošní 
rok zakončíme uspořádáním silvestrov-
ské zábavy v místním kulturním domě. 
Po několikaleté pauze doufáme, že Sil-
vestr bude více navštívený.
Závěrem několik čísel: CZS Týnec má 
42 členů, z toho 9 členů výboru. Od za-
ložení v r. 1961 jsme uspořádali čtyřikrát 
Oblastní výstavu vín Podluží a v každém 
roce svoji místní. V rámci Podluží je 
naše organizace dostatečně zviditelně-
ná nejen co do počtu pořádaných akcí, 
ale i pokud jde o prezentaci naších vín. 
Závěrem je třeba zmínit skutečnost, 
že všechny zmiňované akce pořádá-
me ve spolupráci s OÚ Týnec. Děkuji 
všem členům naší základní organizace 
za spolupráci a novému výboru přeji 
úspěch při dalších akcích.
Předseda CZS: Jaroslav Petrla

Na přelomu srpna a září (ke svátku Stětí sv. Jana Křtitele) se konají v Týnci tradiční krojované 
hody. V předvečer je pravidelné oblíbené „Předhodové zpívání pod zeleným“. Letos s účin-
kujícími: folklorním souborem Žerotín, tanečním klubem Orel Telnice, cimbálovou muzikou 
Regens ze Staré Břeclavi, krúžkem Pohárek z Týnce, mužáckými sbory a sólisty.

Nedělní hodový průvod vedli ti nejmenší Nové stárky

Sólo s duchovním otcem na farním dvoře Mezi sólem...
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Region se představuje
Jak vyjadřuje již název „Weinviertler Dreiländereck (Trojmezí 
Weinviertler)“, leží region v dolnorakouské oblasti Weinvier-
tel, v zeměpisném trojúhelníku k jižní Moravě a západnímu 
Slovensku.
Průběh hranice mezi Rakouskem, Českem a Slovenskem je 
zřetelně symbolizován v logu regionu Dreiländereck. Modrý 
pruh představuje soutok hraničních řek Moravy a Dyje.

Oblast Weinviertel se prezentuje půvabně a stejnoměrně: po-
zvolné svahy, roviny s náhle se zvedajícími skálami, zalesně-
né svahy, vinohrady, pole, louky, oblasti se stepní vegetací  
a písečné duny. 

Kde je víno doma
V oblasti pod vrchovinou Manhartsberg leží také největší ra-
kouská vinařská oblast. Vinice se táhnou do daleka. Nejen 
hlavní druh Zelený Veltlín s kořeněně-ovocným profilem chu-
tí, ale také Chardonnay 
a Bílé Burgundské, ale  
i červená vína jako Zwei-
gelt a Modrý Portugal 
zde dozrávají do nejvyšší 
kvality. 
Oblast Weinviertel se 
díky výhodným klima-
tickým předpokladům 
a mladým inovativním 
vinařům řadí k nejusi-
lovnějším vinařským ob-
lastem Rakouska. Takže 
v posledních týdnech 
byli opět špičkoví vinaři 
vyznamenáni za vynika-
jící kvalitu svého v regi-
onu typického druhu Ze-
lený Veltlín “Weinviertel 
DAC“, ale i různých salonních vín na národní i mezinárodní 
úrovni. Spousta vinoték, sklepních a vinných slavností dává 
možnost přesvědčit se o přednostech těchto vín. Že se zde 
vínu dobře daří, za to vděčí převažující sprašovité půdě, díky 
které také vznikly sklepy a podzemní chodby, tedy „podzem-
ní Weinviertel“. Při prohlídce sklepních uliček se člověk do-
zví mnoho zajímavého o podzemních sklepních doupatech, 
presovnách, vinařství a jeho historii, ve spojení s osvěžující 
ochutnávkou vína, rozumí se. K požitku a posezení zvou čet-
né vinařské podniky a stinné zahrádky.

Požitek & rozmanitost
Díky převažujícímu panonskému klimatu se v této oblasti daří 
znamenitě nejen vínu, ale také obilí a nejrůznějším druhům 
ovoce a zeleniny. V gastronomických podnicích se servírují 
chutná menu podle sezony a dobrá sklenička kvalitního vína, 
k tomu ovocná nebo hroznová šťáva. Čerstvě sklizené a s lás-
kou připravované – tak to chutná prostě nejlépe, tomuto prin-
cipu se také „hospodští v Dreiländerecku“ upsali.
Nedlouho je náš region také domovem „Genussregion Wein-
viertler Wild“ (požitkový region Weinviertlerská divočina). 

Umění  & kultura & akce
V tomto líbezném regionu je mnoho co objevovat: zříceniny, 
hrady, zámky, poklady nad i pod zemí, požitek a odpočinek 
pro všechny věkové kategorie a každou peněženku.
Jedinečná rozmanitost přírody a kultury se odráží v turistických 
nabídkách. Za zmínku 
stojí zejména  Liechten-
steinský zámek Wilfer-
sdorf, rodinný zámek 
knížecí rodiny, jejíž stopy 
jsou viditelné také na kaž-
dém kroku na sousední 
jižní Moravě. V každé ves-
nici se slaví spousta svát-
ků. Pestrá směs akcí na 
sebe navzájem navazuje:  
vinařské slavnosti, slav-
nosti sklepních uliček, 
sportovní, hudební a ta-
neční akce, výstavy, před-
nášky a mnoho dalšího.
Region Weinviertler Drei-
ländereck se svými 13 obcemi se prezentuje jako nesmírně pů-
vabná krajina s pohostinnými obyvateli. Tento region leží na cestě 
z Brna do Vídně.    

Cyklistika &turistika  – na obou stranách hranice 
Značené cyklotrasy a turistické stezky vedou přes stovky ki-
lometrů malebnou krajinou s jejími jemnými svahy a stinnými 
nivami až do příhraničních regionů jižní Moravy. Historická, 
zeměpisná a kulturní podobnost na obou stranách hranice je 
snadno rozeznatelná.

Radfahren & Wandern – diesseits und jenseits
Markierte Radwege und Wanderrouten führen über hunderte 
Kilometer durch die malerische Landschaft mit ihren sanften 
Hügeln und schattigen Auen bis in die angrenzenden Regio-
nen Südmährens. Die historische, geografische und kulturel-
le Ähnlichkeit diesseits und jenseits der Grenze ist unschwer 
zu erkennen. 

Společná historie
Umění, kultura, tradice, historické budovy a památky – mnohé 
poukazuje na společnou minulost. Toto je výstižně dokumen-
továno na letošní nadnárodní Dolnorakouské zemské výstavě 
„RAKOUSKO – ČESKO rozděleni – odloučeni – spojeni“.  
Zemská výstava je otevřena ještě do 1.11.2009 a lze ji navští-
vit ve městech Horn, Raabs a Telč.  

Gemeinsame Geschichte
Kunst, Kultur, Brauchtum, historische Gebäude und Denkmäler 
– Vieles weist auf eine gemeinsame Geschichte hin.  Bei der 
diesjährigen länderübergreifenden Niederösterreichischen Lan-
desausstellunG „ÖSTERREICH – TSCHECHIEN  geteilt – ge-
trennt – vereint“ wird dies eindrucksvoll dokumentiert.  
Die Landesausstellung ist noch bis 1.11.2009 geöffnet und kann 
an den Standorten Horn, Raabs und Telč besichtigt werden. 

Eine Region stellt sich vor
Wie der Name „Weinviertler Dreiländereck“ es schon au-
sdrückt, liegt die Region im Niederösterreichischen Weinvier-
tel, im geografischen Dreieck zu Südmähren und der West-
slowakei. 
Der Grenzverlauf zwischen Österreich, Tschechien und der 
Slowakei wird deutlich im Dreiländereck-Logo symbolisiert. 
Der blaue Balken stellt den Zusammenfluss der Grenzflüsse 
March und Thaya dar.
Das Weinviertel präsentiert sich lieblich und gleichförmig: 
Sanfte Hänge,  Ebenen mit plötzlich aufragenden Klippen, 
bewaldete Hügel, Weinberge, Äcker, Auen, steppenähnliche 
Trockenrasengebiete und Sanddünen.

Wo der Wein zu Hause ist
Im sogenannten Viertel unter dem Manhartsberg, liegt auch 
Österreichs größtes Weinbaugebiet. Die Rebflächen verteilen 
sich über das weite Land. Nicht nur die Hauptsorte der Grü-

ne Veltliner mit dem würzig-fruchtigem 
Geschmacksprofil, sondern auch Char-
donnays und Weißburgunder sowie 
Rotweine, wie Zweigelt und Blauer Por-
tugieser, reifen hier zu höchster Güte. 
Das Weinviertel zählt aufgrund der gün-
stigen klimatischen Voraussetzungen 
und dank junger innovativer Winzerin-
nen und Winzer zu den aufstrebend-
sten Weinbaugebieten Österreichs.  So 
wurden in den letzten Wochen wieder 
Topwinzer für ihre hervorragende Qua-
lität mit der regionstypischen Sorte 
dem Grünen Veltliner “Weinviertel DAC“ 
sowie verschiedenen Salonweinen auf 
nationaler und  internationaler Ebene 
ausgezeichnet. Zahlreiche Vinotheken, 
Keller- und Weinfeste geben Gelegen-
heit sich von den Vorzügen dieser Wei-

ne zu überzeugen. Dass der Wein hier gut gedeiht, verdankt 
er dem vorherrschenden Lössboden, der auch Ursprung 
für Kelleranlagen und Erdställe, also  dem „unterirdischen 
Weinviertel“ ist.  Bei einer Kellergassenführung erfährt man 
Interessantes und Wissenswertes über unterirdische Kel-
lerröhren, Presshäuser, Weinbau und Geschichte, in Verbin-
dung mit einer erfrischenden Weinprobe, versteht sich. Zum 
Genießen und Verweilen laden ebenso zahlreiche Heurigen-
betriebe und schattige Gastgärten. 

Genuss & Vielfalt
Bevorzugt durch das vorherrschende pannonische Klima, 
gedeihen in diesem Gebiet  nicht nur die Weine vortrefflich, 
sondern auch Getreide und die unterschiedlichsten Arten 
von Obst und Gemüse.  
Der Saison entsprechend werden  bei den Gastronomiebet-
rieben leckere Menüs serviert und ein gutes Gläschen Qua-
litätswein, Obst- oder Traubensaft dazu gereicht. Frisch ge-
erntet und mit Liebe zubereitet – so schmeckt es einfach am 
Besten, diesem Prinzip haben sich auch die „Dreiländereck-
Wirte“ verschrieben. 

Kunst & Kultur & Veranstaltungen
Vieles gibt es in dieser lieblichen Region zu entdecken: 
Ruinen, Burgen, Schlösser, Schätze über und unter der 
Erde, Genuss und Erholung für alle Altersstufen und jeden 
Geldbeutel.

Die einzigartige Vielfalt von Natur und 
Kultur spiegelt sich eindrucksvoll in 
den touristischen Angeboten wider. 
Besonders erwähnenswert ist das Li-
echtenstein Schloss Wilfersdorf, das 
Stammschloss der Fürstenfamilie, 
deren Spuren auch im benachbarten 
Südmähren auf Schritt und Tritt sicht-
bar werden. 
Allerorts werden Feste gefeiert, wie sie 
fallen. Ein bunter Reigen an Veranstal-
tungen reiht sich aneinander: Wein- und 
Kellergassenfeste, Sport-, Musik- und 
Tanzveranstaltungen, Ausstellungen, 
Lesungen und vieles mehr.  
Das Weinviertler Dreiländereck mit se-
inen 13 Gemeinden präsentiert sich 

als überaus reizvolle Landschaft mit ihren gastfreundlichen 
Bewohnern.  Diese Region liegt äußerst zentral am Weg von 
Brünn nach Wien.  

Zámek ve Wilfersorfu.
Schloss im Wilfersdorf.                                          Fotograf: M.Himml
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Představujeme partnerský
Mikroregion Hodonínsko
Mikroregion Hodonínsko byl založen 
v prosinci roku 2004 za účelem prosa-
zování, koordinace a ochrany společ-
ných zájmů členských obcí. Do tohoto 
svazku obcí spadají folklorně rozmanité 
a díky slunečnému klimatu na vinice bo-
haté vesnice a města Dolní Bojanovice, 
Čejkovice, Dubňany, Hodonín, Josefov, 
Mikulčice, Nový Poddvorov, Prušánky, 
Rohatec, Ratíškovice, Starý Poddvorov. 
V každém z těchto míst najdete kultur-
ní památky, přírodní zajímavosti a další 
turistické cíle. Vyznačené Moravské vi-
nařské cyklostezky a nově zpřístupněná 
vodní cesta Baťův kanál pak umožňují 
pohodlné propojení s dalšími mikroregio-
ny. Díky všem obcím, které nabízejí pest-
rý kulturní, vinařský a sportovní program, 
má tento mikroregion perspektivní pod-
mínky pro rozvoj cestovního ruchu. Ten 
je na Hodonínsku nejpestřejší zejména  
v letních měsících. V tomto období nabí-
zíme možnosti letní turistiky u vody, např. 
na koupališti v Dubňanech nebo v Ho-
doníně, přírodním koupališti v Lužicích, 
dále rybaření na katastru města Dubňa-

ny, Hodonín, Ratíškovice, ale i turistické 
atraktivity vodní dopravy při řece Moravě 
a Baťově kanálu. V zimě lze využít kryté 
sportovní haly, kurty a bazény, které jsou 
rozesety po celém území.
Mikroregion Hodonínsko je založen jako 
samostatná právnická osoba. Předmě-
tem jeho činnosti je zejména koordina-
ce aktivit vztahujících se k regionálnímu 
rozvoji, spolupráce při poskytování pora-

denských a informačních služeb, budo-
vání a rozšiřování sítě cyklostezek, po-
řádání kulturních a společenských akcí 
regionálního významu, společná propa-
gace tohoto svazku obcí apod. Mikrore-
gion se dále věnuje dětem, sportovním 
aktivitám, ale také ochraně životního pro-
středí, zvláště pak zeleně. Díky své po-
loze a příhodným přírodním podmínkám 
je vhodný pro zemědělskou činnost, dů-
ležitá je také jeho průmyslová minulost.
V současné době realizujeme řadu in-
dividuálních projektů, z větší části hra-
zených z grantových schémat státního 
či krajského rozpočtu nebo ze zdrojů 
Evropské unie. Prioritním cílem mikrore-
gionu je vybudovat cyklistickou síť. Re-
alizaci projektu podporuje Krajský úřad 
Jihomoravského kraje, který každým ro-
kem významně přispívá na obtížnou in-
vestiční přípravu počínaje od geodetic-
kých prací, posudků životního prostředí 
až po prováděcí dokumentace. 
V regionu vzrůstá počet majitelů koní, 

proto jsme se rozhodli vybudovat vedle 
cyklistické infrastruktury i síť značených 
koňských stezek. Pro místní obyvatele 
může znamenat setkání s jezdci i eko-
nomický přínos, ale také ohlédnutí za 
minulostí, kdy svět nebyl tak uspěchaný. 
Projekt je realizován ze zdrojů Fondu mi-
kroprojektů – Česko/Rakousko.
Současně realizujeme pilotní projekt, je-
hož cílem je obnovit krajinné prvky, his-
torické krajinné struktury, ekologickou 
stabilitu a zachování tradičního obrazu 
vesnic. Získali jsme finanční prostředky 
na výsadbu sedmi nových stromořadí 
nebo doplnění stávajícího stromořadí, 
patřící svou druhovostí do krajinného 
rázu obcí Mikroregionu Hodonínska.
Naše aktivity nekončí za dveřmi obec-
ních úřadů. Naši strategii se snažíme 
nastavit tak, aby vyhověla nejen stát-
ní správě, ale podporujeme také malé  
a střední podnikatele, např. v oblasti vi-
nařství. Společně se snažíme propagovat 
region, plný vína zpěvu a pohostinnosti.

Starý Poddvorov hostil
Evropskou chartu malých obcí

Ve Starém Poddvorově začalo v pá-
tek 12. června setkání zástupců ves-
nic z celé Evropy – členů Evropské 
charty malých obcí. Přítomné hosty 
i jejich hostitele pozdravila první ná-
městkyně hejtmana Jihomoravského 
kraje Anna Procházková. Ocenila 
mimořádný přínos hnutí Evropské 
charty malých obcí k vzájemnému 
poznávání lidí, které ještě historicky 
nedávno rozdělovala železná opona. 
„Předsudky na obou stranách vzaly 
za své především díky mohutnému 
toku informací, proudících ze západu 
na východ a naopak. Nemalou záslu-
hu má na tom právě Evropská charta 
malých obcí. Díky jejím projektům si 
dnes lépe rozumíme, víc známe po-
třeby, schopnosti, zvyky i tradice toho 
druhého. Ne náhodou k hlavním prin-
cipům evropské charty patří zásada, 
aby hosté při vzájemných návštěvách 
zůstávali v hostitelských rodinách. 
Aby program všech setkání pamato-
val na hlavní cíl - poznat denní život 
obyčejné rodiny. Právě tento princip 
výměnných setkání přináší mnohem 
větší efekt než desítky poznávacích 
zájezdů s cestovní kanceláří,“ řek-
la náměstkyně hejtmana a stručně 
představila jižní Moravu jako region, 
ve kterém navzdory globalizačním 
procesům má stále navrch lidová 
píseň, tanec a zvykloslovné obřady, 
jež odedávna provázely hospodářský 
rok na vesnici.
(kr)
Více informací a fotoreportáž z akce  
najdete na str. 23 a 24. 

Datum  Název akce  Začátek  Místo konání 

D. Bojanovice
20. - 22. 11. Hudební slavnosti sv. Cecilie   Obecní dům    
5. - 13. 12.  Vánoční výstava    Slovácká chalupa    
18. 12.  Vánoční koncert DH Bojané   Obecní dům  
21. 12.  Vánoční koncert ZUŠ (hudební i taneční obor) Obecní dům    
22. 12.  Vánoční koncert Petr Bende a Band  Obecní dům 
  CM Grajcar, další hosté 
Hrušky      
26.12.  Štěpánská ochutnávka mladých vín  Tělocvična ZŠ  
6.12.  Mikulášká besídka    Kulturní dům  
prosinec  Výstava vánočních perníčků   Kulturní dům  
31.12.  Silvestrovský ohňostroj   u KD  

Kostice      
18.-20.10.  Krojové hody    Sokolovna  
21.11.  Kateřinská zábava    

Ladná      
5.12.  Mikulášská nadílka  17:00  u kostela  

Lanžhot       
21.11.  Kateřinská zábava    Podlužan  
28. 11.  Vánoční jarmark    Náměstí, Podlužan  
prosinec  Domácí zabijačka    Dvůr muzea  
prosinec  Ohňostroj     Náměstí  
26.12.  Žehnání vína  15:00  Společenský dům  
26.12.  Žehnání koním  10:00  Náměstí   
26.12.  Svatoštěpánská kroj. zábava 16:00  Podlužan  

Lužice      
24.-25.10.  Výlov rybníka Dvorský  08:30  na Písečné u Lužic  
14.11.  Martinská zábava    
29.11.  Rozsvícení vánočního stromu   u obecního úřadu  
12.12.  Vánoční besídka    
      
Moravská Nová Ves
7.11.  „Mladá vína“ - přehlídka vín ročníku 2009 uličky Výmol, Zátiší  
26.11.  Setkání seniorů     Sokolovna  
listopad  Dívčí vínek   20:00  Sokolovna  
6.12.  Vánoční jarmark     náměstí  
26.12.  Svěcení vína   16:00  Sokolovna  
31.12.  Slavnostní ohňostroj 18:00  náměstí  
      
Moravský Žižkov 
14.11.  Svatomartinská husa    
      
Prušánky
říjen  Drakiáda     za kostelem                     
30.10.  Podzimní výstava obrazů  L. Jančara z Týnce KD     
listopad  Divadlo     KD   
13.11.  Koncert Votějcha Tomáška   KD     
16.11.  Lampionový průvod    náměstí     
20.12.  Vánoční vystoupení     KD         
24.12.  Vánoční koledování    náves před OÚ    
      
Starý Poddvorov
14.11.  Sousedské posezení    Kulturní dům  
      
Tvrdonice 
23.10.  Setkání seniorů  16:00  Dělnický dům  
31.10 - 8.11. Výstava "Domácnost našich dědečků a babiček" v budově "staré školy"  
5.12.  Mikulášský jarmark   od 13:00  náměstí  
30.12.  Dívčí vínek  19:00  sál Sokolovny  
31.12.  Silvestrovský ohňostroj 19:00  Náměstí  
      
Týnec 
listopad   Dívčí vínek   19:30  KD

Kontakty Mikroregion Hodonínsko: Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín,
předseda:  MUDr. Lubor Šimeček, starosta města Hodonín, manažerka: 
Patrícia Juráňová, tel. + 420 775 393 663, mail: juranova@hodoninsko.info
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Ve dnech 11. až  15. června se ve 
Starém Poddvorově uskutečnila jed-
na z nejvýznamnějších akcí v dějinách 
obce, a to setkání delegátů Evropské 
charty venkovských obcí. Přes počáteč-
ní rozpaky a rozhodování, zda setkání 
pořádat, když chybí finanční prostřed-
ky potřebné k důstojnému zabezpeče-
ní celé akce, se tyto nesnáze podařilo 
odstranit a výsledkem bylo úspěšné se-
tkání delegací z 25 států Evropské unie. 
Naše obec i další okolní obce z Regio-
nu Podluží a Mikroregionu Hodonínsko 
budou na setkání dlouho vzpomínat. Při 
závěrečném loučení zahraniční dele-
gace nešetřily díky, uznáním a chválou 
nad pestrým programem, jenž delegá-
tům přiblížil kulturu a místní zvyklosti, 
mentalitu obyvatelstva, gastronomii  
i onu proslulou pohostinnou obyvatel 
jižní Moravy. 
Velký dík patří zejména Jihomoravské-
mu kraji v čele s hejtmanem Michalem 
Haškem, a to jak za převzetí záštity nad 
celou akcí, tak za zabezpečení modero-
vání a tlumočení při slavnostním zahájení 
a nedělním loučení, stejně jako za uspo-
řádání sobotního semináře pro starosty 
evropských obcí za účasti hejtmana a 
zástupců ministerstev, dále za ubytování 
v Hotelu Zámek Čejkovice pro 52 dele-
gátů a za veškerou odbornou pomoc ze 
strany zaměstnanců kraje. 
Dík patří rovněž senátorce Aleně Venho-
dové, která se zúčastnila slavnostního 
zahájení a podnítila k pomoci Senát a 
ministerstva, kterým děkujeme za fi-
nanční příspěvky. Děkujeme rovněž ve-
dení Regionu Podluží za podporu akce 
prostřednictvím poskytnuté dotace 
z Programu rozvoje venkova Jihomorav-
ského kraje. Také děkujeme všem ob-
cím v regionu za vřelé přijetí a ubytování 
zahraničních účastníků a Mikroregionu 
Hodonínsko za sobotní přijetí všech de-
legátů v Hodoníně. 
Nutno poděkovat i firmám a fyzickým 
osobám za obětavou pomoc při přípra-
vě a realizaci parkových úprav v obci, 
úprav areálu školy, na kulturním domě a 
jeho okolí. Poděkování rovněž patří všem 
rodinám, které ubytovaly zahraniční 
účastníky. Díky vyjadřujeme rovněž všem 
pracovníkům obecního úřadu, zastupite-
lům, pracovníkům Mateřské a základní 
školy ve Starém Poddvorově, Základním 
školám v Čejkovicích a Dolních Bojanovi-
cích, a dalším spolkům a společenským 

organizacím, bez jejichž pomoci bychom 
celou akci jen obtížně zvládli. Vyslovuje-
me tímto poděkování všem, kteří se ja-
kýmkoliv způsobem podíleli na zdárném 
průběhu celého setkání. 
JUDr. Bůšková Marie, starostka obce
PhDr. Josef Rampáček, místostarosta
Starý Poddvorov, červen 2009

Nádherné dny ve St. Poddvorově
Ve čtvrtek jsme dorazili do obce Starý 
Poddvorov a přivítání na nádraží v Ho-
doníně a v kulturním centru v Poddvoro-
vě bylo skutečně vřelé. Také přivítání ro-
dinami bylo příjemné, jak nám řekli naši 
delegáti. Všichni měli báječné hostitel-
ské rodiny. Hostitelé se po celou dobu  
o nás dobře starali. 
Protože jsem zůstal v Hotelu Zámek 
v Čejkovicích, přišel jsem o tuto příleži-
tost. I když zámek byl pravdu nádherný 
a personál velmi přátelský, přišel jsem  
o možnost zůstat v hostitelské rodině, 
což je jedním z hlavních cílů naší Charty: 
žít v rodinách, kde si můžeme vyzkou-
šet běžný den obyvatel různých vesnic  
a zemí. 

Připravený program byl velice zajímavý. 
Bavili jsme se o školství a navštívili jsme 
několik takových zařízení. Dále jsme vi-
děli několik úřadů a obecních budov, 
jako například radnici či sportoviště. To, 
co jsme viděli, se nám velmi líbilo. Mimo 
jiné byla spousta vydařených částí pro-
gramu, které bych mohl zmínit. Počet 
mladých účastníků byl velký. Měli vlastní 
program a také jejich vlastní menší se-
tkání. Ukázalo se, že mladí brali organi-
zaci velmi vážně, a to je důležité. Mladí 

lidé zde byli spolu a my jsme si uvědo-
mili, že oni jsou budoucností, a to nejen 
Charty, ale celé Evropské unie. Mimo-
chodem, již pracují v naší Chartě a také 
přispívají k rozvoji našich cílů. 
Další částí, kterou bych rád zmínil, je 
začlenění obyvatel obce do celého pro-
gramu. Zároveň si myslím, že organi-
zační výbor odvedl velmi dobrou práci. 
Lidé ve Starém Poddvorově i z okolních 
obcí se také velmi zapojili. Během toho-
to víkendu jsme my, starostové, poznali 
naše kolegy z Mikroregionu Hodonínsko 
a Regionu Podluží. To byl zajímavý způ-
sob, jak je do setkání zapojit. Zároveň 
doufáme, že s nimi budeme i do bu-
doucna v kontaktu. Nyní je důležité, aby 
se místní samospráva ujala možnosti 
pokračovat ve vřelém vztahu k Chartě a 
k celé Evropě. 
Na závěr - setkání bylo vynikající, dobře 
zorganizované, s bohatým programem, 
doplněným o diskuzi na téma školství. 
Rád bych tímto poděkoval naší kolegy-
ni, paní starostce Bůškové. Děkujeme 
za vaši práci a také za všechno, co 
jste pro nás udělala! A zároveň bych 
chtěl také poděkovat všem lidem, kte-
ří se podíleli na organizaci. Děkujeme 
mnohokrát: odvedli jste dobrou práci! 
V neposlední řadě bych rád poděkoval 
všem obyvatelům Starého Poddvorova 
a okolních obcí. To, jak jste se o nás 
starali, bylo opravdu fantastické. Díky 
Starý Poddvorove! 

Frans Ronnes, 
starosta obce Haaren (Esch), Nizozemsko, 
prezident Evropské charty venkovských obcí

Setkání účastníků Evropské charty venkovských obcí ve Starém Poddvorově

Turistický průvodce 
Podlužím a Hodonínskem

Přijměte pozvání na moravský jih! 
Dlouhé jarní a letní slunečné dny tu lze 
vystřídat večery v příjemném chladu 
vinných sklepů, kterých je zde nepo-
čítaně. Výpravy za památkami, jakými 
jsou třeba věhlasné Slovanské hradiště 
v Mikulčicích či charakteristická lidová 
architektura, se zase dají vhodně do-
plnit cestami do typické přírody nížin. 
A to vše i aktivním pohybem – pěšky 
nebo ještě lépe na kole po celé řadě no-
vých cyklostezek, přečasto vinařských. 
Rovná, nikoli však fádní, krajina s ob-
časným nenáročným převýšením tvoře-
ná mozaikou polí, vinic, luk a rámovaná 
vodními toky k tomu přímo vybízí.
Nejpříjemněji vás ale na Podluží a 
Hodonínsku, nacházejících se v jiho-
východním cípu České republiky, pře-
kvapí zdejší pohostinní lidé. Stále ještě 
ochotní pomoci a poradit těm, kteří 
to právě potřebují. Snad se ona dobrá 
vůle vztahuje k dosud pevné víře mno-
ha z nich, snad je součástí tradic, jež 
si nedají vzít, a snad je v kraji prostě 
odpradávna přítomna. Pozorujte v dě-

Turistický průvodce Podlužím a Hodonínskem je nový marketingový produkt, 
který na Podluží a Hodonínsku komplexně mapuje dostupnou nabídku turis-
tických cílů, produktů a služeb v oblasti cestovního ruchu. Ucelený komplet 
propagačních materiálů, ale také elektronická verze průvodce na webových 
stránkách je určena nejen turistům a návštěvníkům obcí, ale také cestovním 
kancelářím, informačním centrům či dalším touroperátorům. Nové propa-
gační materiály v tištěné i elektronické podobě jsou dostupné v jazykových 
mutacích čeština, němčina, angličtina a francouzština. Doplňující aktivitou 
je prezentace produktů na veletrzích cestovního ruchu u nás i v zahraničí. 
Projekt „Turistický průvodce Podlužím a Hodonínskem“, je spolufinancován z 
prostředků Evropské Unie pomocí Regionálního operačního programu NUTS2 
Jihovýchod. 

Kalendář plánovaných akcí:
27. – 30. 9. 2009 Svatováclavské hody, Dolní Bojanovice
18. – 20. 10. 2009 Krojové hody, Kostice
7. 11. 2009 Mladá vína, Moravská Nová Ves
20. – 22. 11. 2009 Hudební slavnosti sv. Cecílie, Dolní Bojanovice

dinách, do nichž zavítáte, rázovité strý-
ce vracející se s motykou přes rameno 
z pole či vinohradu a tetičky v krojích 
mířící do kostela. Je to, jako byste se 
na neopakovatelnou chvíli vrátili zpět 
v čase, do dob nepoznamenaných spě-
chem a netrpělivostí. Nechte na sebe 
tuto léčivou atmosféru jihu Slovácka 
působit. Je blahodárná a je zadarmo. 
Bylo by však samozřejmě omylem 
myslet si, že je jižní Slovácko krajem 
zaostalým, bránícím se civilizačnímu 
tepu doby. To tu jen hledají kompro-
mis mezi minulým a současným. Lid-
naté vesnice i města mají vše, nebo té-
měř vše, co moderní člověk 21. století 
k aktivnímu i pasivnímu odpočinku po-
třebuje. Od rozličných kulturních zaří-
zení přes širokou plejádu ubytovacích 
a stravovacích kapacit, hustou silniční 
i železniční síť, připojení k internetu až 
třeba po nově vybudovaná koupaliště, 
která ve zdejším teplém klimatu jistě 
oceníte, a lázeňské programy v Hodo-
níně. Nudit se tu opravdu nebudete. 
Přijeďte se přesvědčit!

Krajina vína, tradic a pohostinnosti

Region Podluží
Náměstí 177, 
691 51 Lanžhot
e-mail: info@podluzi.cz
www.podluzi.cz

Mikroregion Hodonínsko
Masarykovo náměstí 1
695 01 Hodonín
e-mail: info@hodoninsko.info
www.hodoninsko.info
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EVROPSKÁ CHARTA VENKOVSKÝCH OBCÍ

Účastníci Evropské charty venkovských obcí ve Starém Poddvorově

Účastníky evropské charty byli i starostové a starostky Regionu Podluží Hosté ve Starém Poddvorově mohli ochutnat i krajové speciality

Čtvrtletník Zvony Podluží, vydává Region Podluží. Adresa: Náměstí 177/2, 691 51  Lanžhot, e-mail: info@podluzi.cz, IČ: 69650284,  
manažer Ing. Josef Smetana, tel.: 777 328 052, e-mail: smetana@podluzi.cz, odpovědný redaktor: Ing. Petr Hynek, petr.hynek@razdva.cz.  
Redakční uzávěrka do 20.11.2009. Grafický návrh: Yvona Jandáková, sazba:  Petr Hynek, tisk: Tiskárna Pálka Břeclav. Neprodejné! Rozšiřováno  
roznáškovou službou.

JUDr. Bůšková Marie, starostka St. Poddvorova a Frans Ronnes,  
prezident Evropské charty venkovských obcí


