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Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Slovo úvodem

O čem se právě mluví v regionu

Význam a poslání regionů
Vážení čtenáři,
počátky vzniku regionů v ČR vycházely ze vzájemné spolupráce, zpravidla
sousedících obcí, s cílem vyřešit jeden
konkrétní problém. Obce se sdružovaly
zejména za účelem rozvoje technické
infrastruktury, případně ochrany životního prostředí. Postupem času však
bylo nutné řešit více problémů a v součinnosti s větším počtem obcí. Bylo
tedy nezbytné stanovit program rozvoje a vytvořit nástroj koordinace součinnosti obcí v dlouhodobějším horizontu.
V druhé polovině 90. let proto vznikaly na různé právní bázi mikroregiony.
V současné době jsou mikroregiony
legislativně definovány nejčastěji dle
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, jako
sdružení obcí s různou formou právní
subjektivity. Regiony jsou tedy regulérními územními celky ČR, které jsou
podporovány jednotlivými ministerstvy
a jsou zakotveny i v legislativě Evropské unie (Směrnice iniciativy LEADER).
Geograficky jsou vymezeny katastrálním územím jednotlivých členských
obcí, na základě historicko-etnických
vazeb, přírodních podmínek a sociálně
ekonomických vztahů.
Také Region Podluží postupně prošel
těmito vývojovými etapami a v současné době prezentuje dobrovolný svazek
čtrnácti obcí s téměř dvaceti pěti tisíci
obyvateli. Existence a činnost regionů
má nezastupitelnou roli pro společný
a komplexní rozvoj území členských
obci. Tento potenciál můžeme využít
ve všech oblastech života na venkově,
který tvoří 75 % území ČR a žije zde
25 % veškeré populace. Venkovský
prostor je významný pro výrobu potravin, těžbu nerostných surovin nebo
naopak pro ukládání odpadů. Vedou
zde životně důležité tepny společnosti,
jako jsou dálnice, železnice, rozvody
el. energie, ropovody, plynovody, vodovody a podobně. Poskytuje prostředí pro rekreaci a bydlení blíže přírodě.
Pro obyvatele trvale žijící na venkově
má však i stinné stránky. Patří sem
nevyhovující infrastruktura, omezená
dopravní dostupnost, nedostatek pracovních příležitostí a s tím spojené potíže při dojíždění do zaměstnání, nižší
výdělky, nepříznivější věková a vzdělanostní struktura v důsledku odchodu

mladých lidí za prací do větších měst,
neobjektivní určení daňových příjmů
ekologické zátěže a podobně. Tyto
diskriminační faktory lze úspěšně minimalizovat společnými projekty větších
územních celků, sdružením prostředků
na spolufinancování dotačních titulů.
Obdobně v oblasti legislativní (infrastruktura, územně plánovací činnost,
tvorba životního prostředí, ekologie,
státní a veřejná správa, školství, zdravotnictví, nezaměstnanost, atd.), lze
jednotným postupem docílit výhodnějších podmínek.
Hlavním posláním regionů je zachování
identity. Ta je totiž jedinečná pouze pro
dané etnikum a nelze ji koupit ani prodat.
Může se ale rozvíjet, stagnovat nebo i zaniknout. Vzhledem k neobyčejně bohatému kulturnímu dědictví Slovácka, zvláště
pak Podluží, vyžaduje uchování křehkého odkazu našich předků trpělivou
a stálou péči. Vedle podpory kulturně
společenského života po stránce technické a finanční, je prvořadá výchova
mladé generace, která bude vzdělaná, fyzicky zdatná, s hrdostí a citovou
vazbou k svému rodnému kraji. Region
Podluží časově koordinuje organizaci
kulturních, společenských i sportovních akcí, aby neprobíhaly souběžně,
a v případě potřeby pomáhá organi-
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zátorům s jejich uspořádáním. Vytváří podmínky pro volnočasové
aktivity mládeže zastřešením sportovních soutěží mezi základními školami, folklorních přehlídek,
výtvarných činností a
kulturních akcí. Členské obce prostřednictvím svých zástupců řídí
a schvalují činnosti regionu. Realizují společně
své záměry i s partnery
z jiných regionů České republiky, Slovenska nebo
Rakouska. Příkladem je
stavba rozhledny „Na
Podluží“ v rámci přeshraniční spolupráce se
slovenskou obcí Cerová
s dotací přes pět mil. Kč.
V případě potřeby pomáhají řešit problémy, které
přesahují možnosti jedné obce. Realizace setkání EVROPSKÉ
CHARTY VENKOVSKÝCH OBCÍ 2009
vlastními silami obce Starý Poddvorov byla nereálná. Získáním dotačních
prostředků a organizační spoluúčastí
přispěl i Region Podluží k bezproblémovému průběhu celé akce, která byla
účastníky setkání hodnocena jako mimořádně úspěšná prezentace Starého Poddvorova i Podluží.
Obecně lze konstatovat, že obce regionu společně dosahují kvalitnější
výsledky, než kdyby jednotlivé obce
usilovaly o totéž samostatně, přičemž
není dotčena jejich autonomie. Při společných akcích se navazují přátelské
vztahy mezi občany jednotlivých obcí
a posiluje se sounáležitost k společnému životnímu prostoru a stylu. Cílem
práce regionu je dosažení ekonomických výhod, iniciovat všeobecný rozvoj
území, minimalizovat civilizační dopady při zachování identity obyvatelstva
a krajiny. Tyto záměry lze naplnit aktivním přístupem členských obcí, za podpory a solidárnosti nejširší občanské
veřejnosti. Lidé a krajina na Podluží
jsou hlavním garantem harmonického
rozvoje území. Institut regionu je jedním
z nástrojů k dosažení tohoto cíle.
Ing. Jaroslav Kreml
Předseda Regionu Podluží
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Koncem listopadu loňského roku byla
dokončena tvorba nových marketingových produktů pro Podluží a Hodonínsko. Hlavním výstupem projektu je
komplex propagačních materiálů nazvaný „Turistický průvodce Podlužím
a Hodonínskem“. Materiál přibližuje návštěvníkům dostupné atraktivity, mezi
které v obou regionech řadíme folklor
a tradice, vinařství, gastronomii, přírodu i kulturní památky. V tištěné podobě,
ale i na nosiči CD, můžete obdržet reprezentativní „image“ katalog, sedmidílný tématický soubor, přehled aktivit
a atraktivit popisující dostupné služby
pro cestovní ruch a kapesního průvodce. Každá obec má navíc vytvořený
vlastní propagační materiál s novým
mapovým podkladem. Projekt byl spolufinancován z prostředků EU v rámci
ROP NUTS II Jihovýchod. Více informací najdete na našich webových stránkách v sekci aktuality.
Před koncem roku byla dokončena výstavba regionální turistické rozhledny
„Na Podluží“. Rozhledna bude přístupna veřejnosti zdarma ve stanovené
otevírací době. Slavnostní otevření rozhledny proběhne v březnu tohoto roku
při příležitosti tradičního cyklovýletu
„Otvírání jara na Podluží 2010“. Více
informací se dočtete na konci tohoto
zpravodaje.
Ve dnech 20. a 21. listopadu 2009 se
představitelé obcí Regionu Podluží,
mikroregionů Hodonínsko a Obce pro
Baťův kanál účastnili pracovně vzdělávacího semináře „Pro zkušenosti za
hranice regionu II“. Ten se uskutečnil v
rámci Podpory obnovy venkova MMR
ČR, ve školících prostorách hotelu
„Chata Polanka“ u obce Nové Hrady na
Pardubicku. Mezi základní témata semináře patřily zejména očekávané změny
v systému hospodaření obcí, rozpočtové změny pro rok 2010, dotační politika
SZIF, datové schránky, vývoj místních
akčních skupin v ČR, nebo např. dotace
a rozvoj venkova. Součástí pracovního
semináře byla i návštěva zajímavých
míst partnerského mikroregionu Toulovcovy maštale, přičemž se diskutovalo
také o organizaci a zajištění provozu
regionálních rozhleden.
Byla dokončena příprava realizační dokumentace projektu řešícího komplexní obnovu zeleně při komunikacích
mezi obcemi nazvaná „Stromořadí pro

Region Podluží“. Žádost o spolufinancování z prostředků EU byla podána 5.1.2010
do Operačního programu životní prostředí.
Celkové náklady tohoto projektu, který je
první etapou revitalizace zeleně na Podluží, jsou plánovány ve výši 11,2 mil. Kč.
Ve spolupráci s mikroregiony Hodonínsko, Obce pro Baťův kanál a Nový dvůr
je připravován projekt na vybudování sítě
informačních kiosků v členských obcích
těchto svazků. Projekt bude předkládán
do Operačního programu přeshraniční
spolupráce. Cílem je zřídit v každé členské obci jeden infokiosek vybavený informacemi pro cestovní ruch, který bude
zájemcům k dispozici 24 hodin denně
a může tak částečně nahradit stávající

informační zázemí obce.
V říjnu loňského roku byly na stávající
adrese www.podluzi.cz spuštěny nové
stránky našeho regionu. Vaše nápady či připomínky k naší činnosti rádi
přivítáme v sekci „Vzkazy“. Na pozici
asistentky manažera svazku obcí byla
koncem listopadu, jako zástup za Martinu Polachovou, Dis. (mateřská dovolená), přijata Bc. Ludmila Straková, tel.:
774 328 052, mail: strakova@podluzi.
cz, na kterou se můžete dále obracet
zejména s žádostí o zařazení vaší akce
do regionálního kalendáře akcí, nebo
také s případnými dalšími dotazy ohledně činnosti našeho regionu.
Ing. Josef Smetana

Zástupci regionu u zámku Nové Hrady v mikroregionu Toulovcovy Maštale

Aktuálně z MAS Dolní Morava
MAS Dolní Morava podala koncem října
r. 2009 žádost o spolufinancování projektu spolupráce v rámci opatření 4.1.2
LEADER do Programu rozvoje venkova
ČR. Hlavním cílem projektu „Společné putování za dědictvím regionů“ je
spolupráce a rozvoj partnerství tří MAS
z Jihomoravského kraje (MAS Dolní
Morava, MAS Strážnicko a MAS Společná cesta). Projekt spolupráce je především zaměřen na ochranu a obnovu hmotného a nehmotného kulturního
dědictví venkova. Naším záměrem je
v první fázi projektu provést zmapování
lidových tradic a zvyklostí, místně příslušných pověstí či příběhů, dále lidové tech-
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nické architektury, tradičních řemesel, ale
také specialit regionální gastronomie. Druhou fázi projektu představuje vytvoření pěti
stálých expozic, jež budou umístěny v jednotlivých územích MAS. V každé z těchto
expozic bude věnována pozornost regionálně příslušnému hmotnému i nehmotnému kulturnímu dědictví venkova. Na území
naší místní akční skupiny se bude jednat
o rekonstrukci objektu staré radnice
v Rohatci a zřízení expozice v muzeu Starý kvartýr v Lužicích. Celkové náklady,
které budou proinvestovány společně ve
všech spolupracujících MAS, činí téměř
5 mil. Kč.
Ing. Josef Smetana
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Dolní Bojanovice
Hody, vesele hody...
Podzim v Dolních Bojanovicích přivítali
obyvatelé hodovou zábavou. Předhodové veselí zahájily už v pátek 25. září
na tréninkovém fotbalovém hřišti kapely
Propolis a ExArgema. Téměř 700 diváků
odměnilo domácí skupinu Propolis za
nově představené hity bouřlivým potleskem. „Přijeli jsme s přítelem o chvilku
později na ExArgemu, ale když slyším
ten váš Propolis, lituji, že jsme nevyrazili
dřív,“ posteskla si Světlana Miklíková,
která na koncert přijela s přítelem až
z Hustopečí.
Svatováclavské veselení pod májů
oslavili Bojanovičtí v termínu 27. – 29.
září. Tradiční hody byly tentokrát zcela
netradiční, a to hned několika způsoby.
Mše svatá se konala v Brně na letišti
za účasti Svatého Otce, průvod krojovaných se posunul o hodinu později
a první a druhý stárek uvítali společně
krojovanou chasu u Slovácké chalupy. Přesto – tradičně – byli návštěvníci
spokojeni a neopustili taneční parket
do časných ranních hodin. „Letos se
hodně diskutovalo, zda termín nepřesunout kvůli návštěvě papeže v Brně. Ale
i přes tento „netradiční“ průběh letošních hodů můžu říct, že jsem je prožil se
vším, co k nim patří...,“ potvrdil zastupitel obce Miroslav Rebenda.
O úspěch zábavy se postaralo nejen
krásné počasí, ale zejména krojovaná
chasa. Na slavnostním průvodu se sešlo neuvěřitelných 59 krojovaných párů.
Celé slavnosti ukončily za týden 4. října
hodky s vinobraním.

Hrušky
Knihovna slaví úspěchy
Po několikaletém fungování v budově
Základní školy se knihovna v Dolních
Bojanovicích loni přestěhovala do nových prostor budovy Základní umělecké školy v ul. Prostřední. Svým čtenářům nabízí nejen půjčování knih, ale
také dětský, čtenářský a internetový
koutek. Navíc do její sbírky každoročně
přibývají desítky nových titulů. Zatímco
knihovny v okolí zaznamenávají spíš
pokles registrovaných čtenářů i vypůjčených knih, ta bojanovická láká stále
více návštěvníků. Letos do konce října
zaznamenala už téměř 1800 čtenářů.
Například jen připojení k internetu využilo do konce října více než 670 lidí.
Další z připravovaných novinek je přechod evidence knih na systém CLAVIUS, pomocí kterého lidé mohou nahlížet
do databáze knih a rezervovat si je k zapůjčení. Tento program větší knihovny
již běžně využívají.
Navíc letos knihovna v Dolních Bojanovicích jako jediná z 86 knihoven v okrese Hodonín získala Poděkování Moravské zemské knihovny v Brně, kterým se
oceňuje dobrá práce a reprezentace
obce. Hlavní podíl na uznání má především knihovnice Růžena Kašíková,
která se zodpovědně a s láskou stará
o všechny svazky ve sbírce.

Zahrádkáři připravili
zajímavý víkend
Český zahrádkářský svaz Dolní Bojanovice pořádal ve dnech 24. a 25. října
v Obecním domě Zahrádkářské dny.

Krojový průvod

www.dolnibojanovice.cz

Místní i přespolní pěstitelé vystavili svoji
úrodu na třídenní výstavě. Návštěvníci expozice mohli mimo jiné obdivovat
bonsaje Miroslava Němce, vyřezávané
melouny Moniky Kůřilové, figury z dýní
Martiny Tomšejové nebo cuketová prasátka Anny Slabé.

Letošní slavnosti byly roztančené
Milovníci hudby i tance si letos přišli na své při Hudebních slavnostech
sv. Cecilie, které pokračovaly již XVII.
ročníkem. Studenti Taneční konzervatoře Brno připravili na pátek 20. listopadu hned dvě vystoupení. Žáci Základní

Cecilka, koncert absolventů

školy a mateřské školy D. Bojanovice
zaplnili sál Obecního domu v dopoledních hodinách. Veřejnost navštívila
odpolední program. Diváci měli příležitost obdivovat stepařské vystoupení,
balet, mazurku i hiphop. Bývalá učitelka
základní školy paní Jarmila Baladová,
byla unešená: „Vystoupení bylo skutečně krásné. Hned od zítřka také začnu
tancovat,“ smála se.
O nedělní program se postarali absolventi a studenti vyšších odborných škol.
Účinkující (Jana Dvořáková – zpěv, Markéta Gálová – klarinet, Anežka Herková
– housle, Dominika Hromková – zpěv,
Ladislav Lekavý – violoncello, Kristýna
Osičková – cimbál, Jan Pochop – pozoun, Marek Pospíšil – trubka, Petr Salajka – tuba, Milena Smutná – klavír, Monika Šiffelová – hoboj) zaujali publikum,
které si v závěru vyžádalo i přídavek.
Andrea Červenková
Foto: Jaroslav Skočík
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Štafetový běh Boba Zháňala. Dne 12.
října se do Hrušek sjelo devět družstev
z okolních vesnic. Hostem již po několikáté byla oštěpařka Barbora Špotáková,
která letos rozšířila svou sbírku medailí
o stříbro z MS v Berlíně výkonem 66,42 m.
Již hodinu před samotným závodem se začali kolem hrušecké školy objevovat první závodníci, kteří si
důkladně procházeli trasu závodu.
V 15 hod. proběhlo rozdělení sportovců na stanoviště. Nervozita a napětí dětí stoupalo, když p. Zháňal,
jako každý rok, odstartoval závod výstřelem ze startovací pistole.
Druháci za mohutného povzbuzování diváků vyrazili do prvního kola. Závod byl velmi vyrovnaný a zejména na
prvních místech byly rozdíly minimální. Překvapivým vítězem se stala štafeta St. Poddvorova, která si vítězství

Štafetový běh o putovní pohár
Boba Zháňala
V roce 1999 byla v Hruškách založena
tradice pořádání štafetového běhu žáků
prvního stupně základních škol mikroregionu, později Regionu Podluží. Jeho
pořadateli jsou Základní škola Hrušky,
Region Podluží a Obec Hrušky.
Závod nese jméno Bohumíra „Boba“
Zháňala, který se narodil v roce 1931
v Moravském Žižkově. V Hruškách vyrůstal a absolvoval zde školní docházku. Později se začal věnovat atletice
a v běhu na 3000 metrů překážek se
stal českým rekordmanem a reprezentantem. Mimo jiné se zúčastnil olympijských her 1960 v Římě a dvakrát
mistrovství Evropy. Nyní působí jako
atletický funkcionář a trenér ve Zlíně.
Každoročně se účastní tohoto závodu
jako čestný host.
Kromě svého patrona je také každý
ročník obohacen návštěvou některého z českých vrcholných atletů, členů
reprezentace, jejichž účast zajišťuje
Tomáš Dřímal. Svou návštěvou již Hrušky poctili: Jan Železný, Roman Šebrle,
Tomáš Dvořák, Ludmila Formanová,
Jarmila Kratochvílová a posledních pět
ročníků olympijská vítězka a mistryně
světa v hodu oštěpem Barbora Špotáková. Tyto osobnosti se vždy ujaly
některé z čestných úloh – startovního
výstřelu, měření času, ale především
předání medailí vítězům či povzbuzení poražených. Na závěr akce se koná
také beseda se slavnými hosty a jejich
autogramiáda.
V letech 1999 – 2002 se závod vždy
běžel v období května nebo června
za účasti závodníků – žáků 1. – 5. tříd
základní škol mikroregionu Podluží
(Hrušky, Kostice, Lanžhot, Moravská
Nová Ves, Moravský Žižkov, Tvrdonice
a Týnec). Od roku 2003 byl termín závodu přesunut do podzimních měsíců
(září – říjen), a to především z toho důvodu, že je již ukončena atletická sezona a pořadatelé tak mají větší šanci
zajistit návštěvu zajímavých atletických osobností.
Trasa závodu je vyčleněna na ulici Hlavní, přičemž start i cíl je před budovou
základní školy. Každý z ročníků odběhne jeden okruh v délce 864 metrů, který je rozdělen do pěti úseků, takže na
jeden úsek připadá 173 metrů. Běží se

takový počet kol, který odpovídá počtu
ročníků, dříve tedy pět, nyní čtyři kola.
Startují žáci nejnižšího, tedy 2. ročníku,
předávají štafetu vyššímu ročníku, takže
finiš vždy zajišťují páťáci. Závod to bývá
velmi dramatický, záleží na každém
členu štafety, jak se mu podaří splnit
svůj úkol a pomoci tak k co nejlepšímu výsledku celého družstva. Úžasnou
a neopakovatelnou atmosféru závodu
dotváří diváci přihlížející a povzbuzující
po celé délce trasy.

XI. ročník štafetového běhu
Letos se již pojedenácté uskutečnil

www.hrusky.cz

patřičně užila. Po slavnostním předání
putovního poháru a medailí následovala
autogramiáda Barbory Špotákové.
Pořadí štafet		
1. St. Poddvorov		
2. Lanžhot		
3. M. N. Ves		
4. Lužice		
5. Mor. Žižkov		
6. Mikulčice		
7. Kostice a Tvrdonice
8. Valtice		
9. Hrušky		

Čas
10:45
10:53
10:55
10:56
10:57
10:58
11:09
11:28
11:39

Stránku připravil Jan Križko
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Kostice

Josefov
Drakiáda
Dne 11. října 2009 po obědě se na víceúčelovém hřišti v Josefově konala Drakiáda. Obec zajistila draky již v loňském
roce, ale pro deštivé počasí se drakiáda neuskutečnila, takže jsme je pouštěli
až letos. Vítr nám tentokrát přál, počasí
bylo krásné, děti i dospělí se výborně
bavili. Nejvýše vystoupal obecní drak,
na rybářském vlasci půjčeném od Viléma Prčíka a pod vedením Petra Netopilíka. Tento drak si prohlédl naši obec
z výšky osmi set metrů. Byl vidět jen
jako malá tečka, vlasec byl notně napnutý, zrovna tak jako všichni přihlížející. Zajímavého draka si sestrojil Petr
Ištvánek v podobě geometrického tvaru. Obec zajistila občerstvení, a tak po
vyčerpávajících úkonech přišly opečené klobásky všem vhod.

Výstava perníčků
Spokojení diváci na drakiádě

Mikulášská nadílka v kulturním domě

Rozsvěcení vánočního stromečku
bylo poprvé spojené s jarmarkem
Dne 4 prosince 2009 se v Kosticích
u sokolovny konalo rozsvěcení vánočního stromku, které bylo poprvé spojeno
s jarmarkem.
Sešla se více než stovka lidí. Všichni
se s chutí zakousli do zabijačkových
specialit a smažených ryb, zahřáli se
svařeným vínem a radostně nakupovali
ze stánečků nakládané sýry, perníčky,výrobky dětí a jiné vánoční zboží. Hojně
se nechali unášet vánoční atmosférou,
ke které přispělo sychravé počasí, živý
betlém a cimbálová muzika Hudci.
Po krátkém pásmu vánočních koled
v podání dětského sboru Kostičánek
začal nadělovat Mikuláš všem přítomným dětem malé sladkosti, čert uhlí
a brambory těm zlobivějším.

Krojový ples

Ve dnech 19. až 20. prosince předvedli
své umění všichni, kdo se nebojí pečení a nachystali si nazdobené vánoční
perníčky. K Vánocům také patří výzdoba, proto jsme mohli shlédnout i ukázky adventních věnců,vánočních ozdob
a svícnů.

9. ledna nového roku 2010 se v Kosticích v sokolovně pořádá již tradičně
krojový ples, který patří do režie místního Slováckého krúžku. Zahrála oblíbená dechová hudba, pozváni byli hosté
přespolní i vzdálenější.

Obec přátelská rodině

Únorové besedování

Starosta obce Přemysl Růžička byl na
výletě v Praze, konkrétně v Parlamentu ČR. Ve středu 25. listopadu 2009
převzal z rukou ministra práce a sociálních věcí ocenění pro obec Josefov,
která soutěžila o titul Obec přátelská
rodině v kategorii obcí do 500 obyvatel.
V loňském roce jsme skončili sedmí
a letos třetí.
Získali jsme tak příslib dotace ve výši
60 000 Kč, a to hlavně proto, že místostarosta Vojtěch Pospíšil dobře a kvalitně popsal naše obecní projekty pro
rodinu a také proto, že se komisi z ministerstva v Josefově moc líbilo. Skončili jsme třetí za druhou obcí Chvalovice a
vítězem - obcí Hrušovany u Chomutova.

V sobotu 6. února 2010 se budeme
všichni těšit na připravovanou besedu
pod zažitým názvem „Jak u nás bývávalo.“ Ke zpracování čekají témata

Snímky jsou z vánočního jarmarku v Kosticích ze 4. prosince 2009

Války a boje v minulém století, Historie Kostic, Dětské hry našich předků a
Domácí hospodářství. Pozvány budou
také děti z Kostičánku, mužácký sbor
a samozřejmě aktuální hosté se svými
příspěvky. Besedu opět obohatí některé z názorných ukázek vztahujících se
vždy k tématu, krásně interpretovaná
poezie a dobrá nálada všech, kterým
staré časy imponují a chtějí si s námi
příjemně zavzpomínat.

Ples regionu Podluží
Ples regionu Podluží se bude konat
5. února 2010 v sále místní sokolovny.
Tento ples se pravidelně pořádá v obcích regionu Podluží a tento rok přišla
řada na naši obec. Pořadatelé i kulturní
komise zvou všechny příznivce hudby
a tance k příjemnému strávení pátečního večera.
Marcela Götzová

Silvestrovský ohňostroj

Dne 5. prosince se v našem kulturním domě konala již třetí mikulášská nadílka, spojená s
kulturním programem. Vystoupila zde dětská cimbálová muzika z Lužic a dětský soubor Jatelinka z Moravské Nové Vsi. Mikuláš s anděli potěšili řadu dětí, které od nich dostaly balíčky.

www.josefov.eu

S koncem roku 2009 se celá naše obec
rozloučila ohňostrojem, který pravidelně začíná v 19 hod. u obecního úřadu.
Schází se zde většina našich obyvatel
a také přespolních. Nechybí svařené
víno a od starosty pro všechny štamprlka slivovice na zahřátí.
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Ladná

Lanžhot

Obnova parku Rasovna

Karikaturista Kocmánek v muzeu

Během tří let se obci Ladná podařilo
zkrášlit chybějící prostor k odpočinku.
Na celkovou renovaci parku známého
pod názvem Rasovna přispěla společnost MND, a.s. Hodonín a Nadace Partnerství Brno.
Grantový sponzoring Energie z přírody
MND a.s. Hodonín pomohl obci vytvořit upravený prostor k relaxaci, ale také
sjednotit místní obyvatele při dobrovolnické činnosti pro sebe samé. Na renovaci parku a projektu Rasovna – živé
srdce pro každého se podílelo Sdružení
občanů Ladné a Obec Ladná, jednotlivci, členové dalších sdružení a spolků.
Velký podíl na úspěšné realizaci záměru
si připsali členové Sboru dobrovolných
hasičů v Ladné.
V roce 2007 se z grantových peněz vysadily stromy a keře. Loni práce pokračovaly odstraněním starého dětského
hřiště, posunutím vymezeného prostoru
dál od silnice, na hřišti přibyly herní prvky doplněné o pískoviště, lavičky, odpadkové koše. Na tyto aktivity Ladenští
vyčerpali během dvou let 120 000 Kč
od Moravských naftových dolů.
V létě roku 2009 proběhly závěrečné
úpravy parku - výsadba dalších stromů
a keřů, druhově vhodných do dané lokality. Na úplný závěr se obec na podzim pustila do opravy kapličky sv. Vendelína, která je součástí parku. Na tuto
opravu se občanskému sdružení podařilo získat 90 000 Kč z Nadace OKD.
Svatava Rudolfová

Lanžhotské hody již tradičně doprovází
určitá výstava. Zpočátku se akce konaly
v obřadní síni městského úřadu. Po rekonstrukci dvorní části místního muzea
se akce konají zde. Letos vystavoval
místní kreslíř a karikaturista Milan Kocmánek. Vedle kresleného humoru viděli
návštěvníci keramiku mikulovského výtvarníka Karla Frantela. Sjednocujícím
tématickým prvkem bylo tentokrát víno,
které k našemu regionu (a samozřejmě
k hodům) neodmyslitelně patří.
Kolekce prezentovaných kreslených
vtipů byla výběrem z publikace VE
VÍNĚ JE SRANDA, kterou vydalo v roce
2007 brumovické nakladatelství CARPE
DIEM. Stejný vydavatel letos realizuje
novou soubornou knihu M. Kocmánka s názvem SRANDA Z LESŮ, VOD
A STRÁNÍ. Tématem kreslených vtipů
byli tentokrát především rybáři, myslivci, houbaři a samozřejmě „němé tváře“
z titulních lesů, vod a strání. Křest nové
knihy se uskutečnil na vernisáži výstavy.

Obnovu parku Rasovna uvítaly především místní děti

Oprava kaple sv. Michala
Na začátku listopadu byla dokončena
oprava další památky v obci, kaple sv.
Michala. Kaplička v doznívajícím klasicistním stylu byla postavena v roce
1849 nákladem obce a místního rolníka Jana Holuba. Hrozilo jí stržení. Když
v roce 1909 přislíbil majitel panství
Jan II. kníže z Lichtenštejna, že v obci
vystaví kostel, uvažovalo se nejprve,
že bude postaven na místě dosavadní
kapličky sv. Michala. Posléze však „místo ono bylo shledáno malým a k tomu
s okolím nevyhovujícím.“ Díky tomu se
kaplička zachovala dodnes. V roce 1945
byla silně poškozena bombardováním,
uvažovalo se o jejím zboření, v roce
1948 uvedena do původního stavu.

Ladenská knihovna v novém

www.ladna.cz

Stavba dlouhodobě trpěla vlhkostí
a zasolením, což způsobovalo zvětrávání omítek a jejich opadávání. Jedná
se o památkově chráněný objekt, proto
se při jeho opravě muselo postupovat
podle požadavků památkové péče.
Zásadní při obnově památky bylo provedení sanace vlhkosti a odstranění
vlhkých omítek uvnitř kaple, natažení
nových vápenných omítek, oprava štuků a lokální vysprávky krytiny.
Opravu podpořilo částkou 130 000 Kč
Ministerstvo kultury ČR v rámci programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP“.

Ladenská knihovna v novém
Během letošního léta byl opraven interiér místní knihovny v Ladné. Tato akce
byla financována částkou 50 000 Kč
z dotace „Program obnovy venkova“
Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Dlouho neudržovaný a zanedbaný prostor
byl vymalován, byly položeny nové podlahoviny a do vstupní místnosti se pořídil
nový nábytek. Pomoc nabídli také čtenáři, kteří pomohli s vyklizením knihovny a nastěhováním nového vybavení,
na podzim dokončily celou akci děti
ze základní školy, které si pod vedením
vedoucí výtvarného kroužku udělaly výzdobu. Obec tak může nabídnout dětem
místo, kde se mohou v době špatného
počasí scházet, hrát stolní hry, připojit
se k internetu a navštěvovat akce, které
se v knihovně pořádají - Týden knihoven, výtvarné dílny apod..
Bohumila Tesaříková

08

zaměřena na nadcházející adventní
a vánoční dobu.
Při závěrečném poděkování místostarosty Josefa Bartoše zaznělo, že koncert cimbálové muziky byl třešničkou na
dortu. Vystoupení bylo kladně hodnoceno, spokojeni byli návštěvníci i účinkující, kteří zde vystupovali poprvé.
Přejeme si, aby takových vydařených
akcí bylo stále víc, aby snaha pořáda-

bylo dětem připomenout české tradice,
aby si uvědomily, že do naší kultury
nepatří Santa Klaus ani děda Mráz.
Každá třída následně vyrobila společně
jeden betlém. Všechny jejich výtvory
spolu s velkým perníkovým betlémem
jsou součástí výstavy betlémů, kterou
již podruhé uspořádala Farní rada
v Lanžhotě.
Miroslava Straková

Vánoční jarmark v Lanžhotě
Letos poprvé se v Lanžhotě uskutečnil
Vánoční jarmark. Celé Náměstí bylo pokryto stánky s pěkným dárkovým zbožím. Návštěvníci si mohli vybrat z velké
nabídky vánočních perníků, pečiva,
adventních věnečků i věnců na ozdobu domů, vánočních svícnů, keramiky,
drobných výrobků z drátků, háčkovaných ozdob – andělíčků, zvonečků ad..
Velké pozornosti neunikla nabídka výrobků z proutí, hraček, svíček dárkových, vánočních i jiných. Prodejců bylo
více jak čtyři desítky a všichni nabízeli
velmi pěkné a kvalitní zboží. Od 15 hodin začala na Náměstí vyhrávat mladá
dechová hudba Fialenka, pak začalo
vystoupení dětí z mateřské školy a základní školy. Rovněž mužácký a ženský sbor z Lanžhota přispěly ke krásné atmosféře celého dne. V předvečer
1. adventní neděle duchovní otec naší
farnosti Mgr. František Putna rozsvítil
strom na Náměstí a požehnal světlo,
symbol adventu. Toto světlo si odnesli
někteří zájemci domů, aby si s ním mohli rozsvítit své adventní věnce.
Celý den byl ukončen vystoupením
cimbálové muziky Stanislava Gabriela.
V první polovině se muzika představila
svým repertoárem, druhá polovina byla

Perníkový betlém vytvořili žáci z Masarykovy ZŠ v Lanžhotě

jících byla vždy odměněna hojnou návštěvou a spokojeností občanů.
Hana Tučková

Největší betlém z Podluží
Pod tímto názvem je zaregistrován
v české databance rekordů perníkový betlém, který vytvořili žáci z Masarykovy ZŠ v Lanžhotě. Dva měsíce se
scházelo asi 25 žáků od 6. do 9. třídy
ve školním klubu, kde pod vedením vychovatelek Miroslavy Strakové a Liběny
Štáhlové pekli a zdobili perníčky. Většina postaviček je oblečena v lidovém
kroji z Podluží. Se zdobením lidových
krojů pomáhala a radila dětem lidová
malérečka z Lanžhota Marie Švirgová.
Perníkový betlém má celkem 315 částí
a na jeho realizaci se spotřebovalo 21
kg mouky, 10 kg cukru, 8,5 kg medu a
140 vajec. Je rozložen na ploše 18,5
m2. Největší perník – budova salaše
měří 46,5 cm.
Děti ze Základní školy v Lanžhotě však
nedělaly pouze jeden betlém, ale vzniklo jich hned několik. Celá škola se zapojila do projektového vyučování s názvem Tradiční české Vánoce. Záměrem

www.lanzhot.cz

Stoletých přibývá
Z vědeckého hlediska je dokázáno, že
věk lidí se prodlužuje. Také v Lanžhotě tuto skutečnost pozorujeme. Dne
23. října 2009 jsme oslavili již u třetí občanky velmi vzácné životní jubileum – 100
let. Jednalo se o paní Marii Štvrteckou,
rodačku z Lanžhota, která zde také
celý svůj život prožila. Přestože neměla
život lehký, za všechny bolesti, starosti
a trápení je odměněna vysokým věkem
a spokojenou a milující rodinou, která se
o ni v jejím vysokém věku stará.
V současnosti žije s rodinou dcery a je
stále klidná, milá a šťastná, i když se již
některé nemoci a bolesti ozývají. Zúčastnila se slavnostního obřadu v obřadní síni
MěÚ, kde jí za celoživotní práci poděkoval starosta města František Hrnčíř a do
dalšího života hodně zdraví a spokojenosti popřáli kromě rodinných příslušníků členové rady města, duchovní otec
farnosti Mgr. František Putna, zástupce
OSSZ Břeclav a zástupci mládeže. Paní
Štvrtecká i celá její rodina při následné
besedě poděkovaly za přípravu oslavy
tohoto výročí, všem za dárky i blahopřání.
Hana Tučková
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Lužice

Moravská Nová Ves

Posezení s písničkou pro seniory

Poznej svoji komunitu

Příjemné nedělní listopadové odpoledne využili lužičtí senioři k tradičnímu
společnému setkání, které pro ně každoročně připravuje kulturní a sociální
komise RO ve spolupráci s Klubem
seniorů a sponzory z řad vinařů a ZP
Mikulčice. A že se Posezení s písničkou
těší stále velké oblibě seniorů, svědčí
nejen účast přes 150 hostů, ale hlavně
jejich spokojenost s úrovní programu
a dobrá nálada. V letošním roce opět
nezklamali svým výborným výkonem
umělci Slezského divadla Ostrava a
známé operetní melodie v jejich podání
dokázaly „rozehřát“ sál sokolovny. Při
malém občerstvení u kafíčka s koláčky
od naší „ koláčkové čety“ a při vínečku
místních vinařů se dobře besedovalo.
A když začala hrát hudba, roztančil se
sál nejen v rytmu dechovky, ale i moderny. Na posezení s písničkou, ale hlavně
na setkání se svými přáteli a známými
přijali pozvání také občané Lužičané,
kteří žijí v S - centru Hodonín. Jejich věta
při loučení „ přestože se dobře máme,
na Lužice vzpomínáme“ nám potvrdila,
že spolupráce s S - Centrem Hodonín
bude pokračovat určitě i v příštím roce.
J. Ambrožová

Tak je nazván grantový program Jihomoravské komunitní nadace, která právě
3. listopadu vyhlásila svoji již 2. grantovou
výzvu. Program je zaměřen na podporu
komunitních projektů a jejím cílem je rozvoj občanské společnosti na Břeclavsku
a Hodonínsku. Slavnostního vyhlášení
výzvy se zúčastnili jako obvykle přední
představitelé českého, ale i slovenského
občanského sektoru - pobočky světové
sítě nadací Open Society Fond, kterou
založil miliardář židovsko-madarského
původu George Soros. Dále byli přítomni zástupci místních samospráv, místních
neziskových organizací, studenti – dobrovolníci, nadace a novináři. Poděkování
patří především prvním dárcům nadace vinařů, kteří již tradičně věnují svá nejlepší vína do dobročinné aukce vína, kterou
nadace pořádala v listopadu již potřetí v
partnerství s Nadací VIA. Celkový výtěžek
této aukce byl asi o 50 000 Kč vyšší než
minule, tedy asi 567 000 Kč. Obě nadace
- Jihomoravská komunitní a Nadace VIA
se o celkový výtěžek dělí rovným dílem.
Uzávěrka pro přijímání žádostí je
31. března 2010 a nezávislá grantová komise rozdělí 160 000 Kč. V minulosti již
nadace podpořila devět projektů celkovou částkou 165 000 Kč. Pro potencionální žadatele bude uspořádán stejně jako v
minulé výzvě odborný seminář, který proběhne v lednu příštího roku v Moravské
Nové Vsi. Více informaci na www.jmkn.cz
Zlata Maděřičová

Včelařů v regionu přibylo
V letošním roce uspořádala Základní
organizace včelařů pro Hodonín a oko-

Kurz základů včelaření pro dospělé

Posezení s písničkou					

lí kurz základů včelaření pro dospělé.
Z dvaceti účastníků jich dokončilo kurz
sedmnáct.
Je potěšitelné, že se přihlásili zájemci
z regionu Podluží i dalších obcí okresu
Hodonín (zastoupeny byly obce Lužice, Moravská Nová Ves, Starý Poddvorov, Kostice, Mikulčice, Ratíškovice,
Hýsly, Moravany, Hodonín a Tvarožná
Lhota). Jednou měsíčně podle průběhu včelařského roku získávali účastníci
základní vědomosti o včelách a včelařství formou výkladu, videa, pomůcek
a besed v Domě včelařů v Lužicích.
Praktický výcvik probíhal na včelařské
zahradě v Mikulčicích. Polovina účastníků se rozhodla již v průběhu první
poloviny roku pořídit si vlastní včelstva
a začít prakticky včelařit. Ve dvou případech lužických včelařů můžeme
dokonce konstatovat, že včelaří celá
rodina, protože i děti účastníků kurzu
chodily nebo chodí do včelařského
kroužku. Slavnostní ukončení kurzu
proběhlo 28. listopadu v Lužicích.
Absolventi kurzu získali osvědčení
o způsobilosti chovu včel a v příjemné
atmosféře sobotního dopoledne si vyrobili ze včelího vosku vánoční ozdoby
a svíčky. Kurz vedl po celý rok předseda včelařské organizace Hodonín pan
Vladimír Uhrovič z Mikulčic. Patří mu
velké poděkování za obětavost, zaujetí
a péči o rozvoj a propagaci tak ušlechtilého a potřebného oboru, jakým je
včelařství. I jeho zásluhou včelařů v regionu přibylo.
J. Ambrožová

www.luziceuhodonina.cz

Foto: Lukáš Bravenec

K zubaři beze strachu
Návštěva zubní ordinace vzbuzuje
u každého z nás přinejmenším respekt.
Péče o chrup, stejně jako pravidelná
návštěva zubaře, je důležitá od nejútlejšího věku a ne vždy je samozřejmostí…
Mateřská škola v Lužicích přišla se zajímavým nápadem. Přiblížit dětem ordinaci zubního lékaře, jeho práci a rozšířit
vědomosti dětí o ústní hygieně a péči
o chrup. Navázala spolupráci se zubní ordinací MUDr. Karla Váji, který
jim ochotně umožnil exkurzi do zubní
ordinace v Lužicích. Zde dětem MUDr.
Eva Čechová pomocí obrázků vysvětlila, jak vzniká zubní kaz a jak se před
ním chránit.
Pro některé děti to byla dokonce jejich
první návštěva zubní ordinace a první
setkání se zubním lékařem. Příjemná
atmosféra tohoto setkání jistě přispěla
k tomu, že jejich příští návštěva zubaře
bude beze strachu.
J. Ambrožová

Děti z MŠ na návštěvě zubní ordinace v Lužicích
Foto: MUDr. Eva Čechová
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Setkání seniorů
Moravská Nová Ves, sokolovna, čtvrtek
26.11.2009 od 15.00 hod.. Tak to je čas,
který převážná většina seniorů v Moravské Nové Vsi měla poznamenána
ve svých kalendářích. Po roce se opět

a zákusku se senioři přenesli do světa
operety. V podání divadelních sólistů si
vyslechli a někteří i zanotovali známé
operetní melodie.
A pak už přišli na řadu harmonikáři
z Moravského Žižkova. Při harmonice

Setkání seniorů připravuje Městys Moravská Nová Ves

konalo setkání seniorů, které pro ně připravuje Městys Moravská Nová Ves.
Podzimní odpoledne a podvečer se
nabízí k posezení, popovídání, zpěvu
a třeba i tanci. Seniory uvítala krátkým
slovem starostka městyse Jana Krutáková a žáci 1. stupně základní školy,
kteří si pro babičky a dědečky připravili
pod vedením paní učitelky Matúškové
pásmo písniček a básniček. Při kávě

se nejen zpívalo, ale i tančilo. I když
mužská část seniorů byla zastoupena
opravdu sporadicky, ženy to zvládly.
A tak při písničce, tanci a pohárku vína
odpoledne rychle uteklo. Mnozí vynechali i své oblíbené seriály a setrvali až
do večerních hodin.
Věřím, že si senioři to „své“ odpoledne
opravdu vychutnali a už se připravují
na to příští.
Jana Krutáková

Společně přejdeme hranice

Setkání seniorů zpestřili také žáci 1. stupně základní školy, kteří si pro babičky a dědečky
připravili pod vedením paní učitelky Matúškové pásmo písniček a básniček

www.mnves.cz

Tak zní název společného projektu českých a rakouských mateřských školek.
Z programu Evropské unie „Evropská
územní spolupráce Rakousko – Česká
republika 2007 – 2013“ bude po dobu
tří let dotována výuka českého a německého jazyka v téměř 80 mateřských
školách na obou stranách česko-rakouské hranice.
Do tohoto projektu se zapojila i Mateřská škola Sluníčko z Moravské Nové
Vsi. Děti se zde jedenkrát v týdnu budou
setkávat s lektorkou, která je hravou nenásilnou formou seznámí s jazykem našich jižních sousedů. Naší partnerskou
mateřskou školou je školka v Rabensburgu. Kromě výuky se již dnes plánují
společná setkání učitelek, dětí i rodičů.
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Moravský Žižkov
Drakiáda
Pořádání tradiční podzimní akce pro
děti se v Moravském Žižkově tentokrát
ujal obnovený Sbor dobrovolných hasičů. Tradiční ovšem bývá při drakiádě
také nepřízeň boha větru. Zatímco jiné
dny severák duje ostošest, v den konání akce vše utichne a na stromech se
nepohne ani lísteček. Letos sice nebylo úplné bezvětří, ale přesto se tatínci
většinou dost zapotili, než draka dostali

Nový Poddvorov
na oblohu.
Pořadatelé ale s variantou bezvětří víceméně počítali, takže pro děti byl
připraven další doprovodný program.
Soutěžilo se ve skákání v bramborových pytlích, přetahování lanem, hodu
na cíl a jako zlatý hřeb odpoledne si děti
mohli upéct ve žhavém popelu brambory - vždyť mnohé z nich tuhle klasickou
podzimní pochoutku ještě nikdy neochutnaly.

Oblíbeným doplňkem drakiády bývá
podávání něčeho horkého na zahřátí –
pro děti je připraven čaj a pro dospělé
svařené víno, které v sychravém podvečeru přijde vždycky vhod.
Na výherce soutěží čekala ještě sladká
odměna - s prázdnou ostatně neodešel nikdo - takže nakonec byli spokojení
všichni… a příští rok bude snad už doopravdy foukat.

Tradiční podzimní Drakiádu pro děti v Moravském Žižkově se tentokrát ujal obnovený Sbor dobrovolných hasičů

Vinaři v Moravském Žižkově slavnostně otevřeli novou Žižkovskou vinařskou stezku
V sobotu 21. listopadu byla v areálu
vinařské uličky „Agrární“ v Moravském
Žižkově slavnostně otevřena nová Žižkovská vinařská stezka. Vznikla z iniciativy místního vinařského sdružení

„Žižkovští vinaři“ za podpory obce, Nadace PARTNERSTVÍ v rámci programu
GREENWAYS a vinařského fondu ČR.
Asi dva kilometry dlouhý okruh provede
zájemce jak mezi vinohrady a vinnými

Snímek ze slavnostního otevření Žižkovské vinařské stezky

www.moravskyzizkov.cz

sklepy, tak i okolo nejdůležitějších pamětihodností obce. Cyklisté i pěší se
mohou seznámit s největší lokalitou vinných sklepů v místní části obce zvané
„Benátky“ nebo projít nejstarší vinařskou uličkou v „Agrární“, která žije bohatým kulturním životem. Stezka vede
až na kopec mezi vinohrady, kde se
nabízí možnost pokochat se pohledem
na malebnou krajinu rámovanou Pálavou na straně jedné a masivem Bílých
Karpat na straně druhé.
Samozřejmostí je možnost příjemného
zastavení spojeného s ochutnávkou
vína v některém z místních malých či
středních vinařství nebo ve sklípku některého z ochotných malovinařů. Ostatně přijeďte se do Žižkova sami podívat,
termíny pořádaných akcí a další informace naleznete na internetových stránkách obce www.moravskyzizkov.cz, na
stránkách vinařského sdružení www.
zizkovstvinari.cz nebo www.agrarni.cz.
Mgr. Jaroslav Čech,
kronikář obce
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„Nový

Poddvorov“
nejen v názvu obce

Historické záznamy hovoří o tom, že
jihovýchodně od nynějšího Nového
Poddvorova, v Blatech, polní trati „Kostelisko „, stávalo městečko Poddvorov.
Patřilo velehradskému klášteru. Městečko mělo tvar podkovy, jako všechna
stará slovanská sídliště. To vše nasvědčuje tomu, že v té době bylo význam
ným sídlem našich předků. Zničeno
bylo v 15. století za válek českého krále
Jiřího z Poděbrad s uherským králem
Matyášem. Zpustošené městečko ponechal pak klášter majiteli Čejkovic
za roční plat 18 zlatých a 40 krejcarů
a v roce 1562 uzavřel s pány z Víckova
smlouvu, aby Poddvorov zůstal trvale
při panství Čejkovském. Na toto zaniklé městečko upomínají dnes jen jména
Nového a Starého Poddvorova.
Nový Poddvorov byl založen na pustých poddanských polích „Pod búdami“
v srpnu 1783.
Obec se rozrůstala pomalu. V roce
1790 zde původně bylo jen 24 domů se
143 obyvateli. O 110 let později, v roce
1900, měla obec 44 domů, které obývalo 221 osob. Už v té době měla obec
svoji pečeť s motivem znázorňujícím
radlici se skřivanem a kolem znaku německý nápis Gemeinde Neu Podworof
(Obec Nový Poddworof). Kromě pečeti
zůstal z této oblasti jen název trati Kosteliska.
Dnešní Nový Poddvorov, ležící asi
16 km západně od města Hodonín, používá svou pečeť dodnes. Vzhledem
k velmi dobré bonitě půdy se její obyvatelé vždy věnovali zemědělství a na
vhodně položených tratích se dařilo
také vinařství. Tomu je věnována velká
pozornost do dneška. Daří se zde těm
nejnáročnějším vinným odrůdám. Pro
jejich velmi dobrou kvalitu, jsou místní
vína žádaná náročnými milovníky dobrého vína z celé České republiky.
Nový Poddvorov je i přes malý počet zde
žijících obyvatel velmi dobře infrastrukturně vybavený. V posledních letech
zde byl zaveden plyn, rekonstruována
elektrická síť a vybudována kanalizace
a vodovod.
Abychom dělali čest svému jménu, neustále se staráme o nové aktivity v naší
obci. S pomocí dotace z Programu obnova rozvoje venkova jsme v listopadu

Před kulturním domem se pravidelně 5. prosince koná Mikulášská nadílka

vyměnili okna a dveře v našem kulturním
domě. V návaznosti na tuto akci jsme
nechali zpracovat projekt na zateplení celé budovy. Chceme náš malý (ale
útulný) sál využívat k setkávání občanů,
sportovním aktivitám a různým oslavám
po celý rok. Každoročně tady pořádáme ples obecního úřadu. V květnu zde
probíhá oslava Svátku matek s pohoštěním. Během letní sezony sál využívají
mladé ženy a dívky ke cvičení aerobiku.
Mezi vánočními svátky a Silvestrem se
pořádá turnaj ve stolním tenise. K tomuto účelu jsme zakoupili dva skládací
stoly pro ping-pong.
Před kulturním domem se 5. prosince
koná Mikulášská nadílka u rozsvíceného Vánočního stromu. Všechny děti do
15 let dostávají od obecního úřadu mikulášské balíčky s mlsáním. Aby nebyli

ošizeni ani ti nejmenší, o to se stará náš
starosta pan Kašík. Protože se v naší
obci nekoná vítání občánků, každé
nově narozené dítě osobně navštíví,
přivítá a předá miminku dárek a malou
pozornost i mamince. A aby těch maličkých i větších bylo u nás co nejvíc,
rozhodlo se zastupitelstvo obce poskytnout k odprodeji obecní pozemek na
projekt výstavby rodinných domků. Po
změně územního plánu tak vzniklo 14
stavebních míst. V současné době se
zpracovává projekt na výstavbu inženýrských sítí a probíhá tisk letáku, který
přehledně nabízí ke koupi stavební parcely. Doufáme, že se k naší malé, ale
malebné vesničce v rámci tohoto projektu připojí další mladé rodiny s dětmi,
a tak omládne i naše obec.
Věra Truksová

Všechny děti do 15 let dostávají od obecního úřadu mikulášské balíčky s mlsáním

www.obecnovypoddvorov.eud.cz
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Prušánky
Prušánecké vinobraní
Třetí sobotu v září 2009 mohli příznivci
folkloru a dobrého vína navštívit tradiční
slavnost vinobraní, která se konala za
pěkného letního počasí v areálu vinných
sklepů v Nechorách. Slavnostní průvod
krojované chasy a všech účinkujících
vyrazil směrem k Nechorám po 14. hodině. Do pochodu vyhrávala dechová
hudba Kamarádi z Mutěnic. Nechyběl
ani alegorický vůz a trakař s burčákem,

Starý Poddvorov
O občerstvení se postarali Prušánečtí
vinaři a Nechorská bašta. Všem, kteří
přiložili ruku k dílu při náročných přípravách, děkujeme.

Podzimní výstava
Stalo se v naší obci již tradicí, že na
svátek Památky zesnulých mohou
všichni, kteří k nám v tyto dny zavítají,
zhlédnout v kulturním domě výstavu, jejímž pořadatelem je Obec Prušánky. Po

z Valtic, která je tělesně postižená. Tímto
členky klubu vyjadřují poděkování všem,
kteří přispěli na dobrou věc.
Děkujeme paní Zdence Hrdličkové
za její práci a čas, který této náročné výstavě věnovala, stejně tak všem
ostatním šikovným patchworkářkám za
zapůjčení svých výrobků. Poděkování patří také našim ženám, které svými
výrobky přispěli k vytvoření příjemné
podzimní atmosféry a na přípravě celé
této ojedinělé akce se podílely.

Kuželna v Prušánkách opět ožila

Třetí sobotu v září se v Prušánkách konala tradiční slavnost vinobraní

jehož obsah mohli ochutnat rovněž přihlížející hosté.
V Nechorách již vyhrávala pro návštěvníky cimbálová muzika Verbuňk. Po příchodu do Nechor následovalo pásmo
vinobraní se zpěvy a tanci v podání
místní krojované chasy. Představil se
domácí mužský a ženský sbor, mužský
sbor z Hroznové Lhoty a ženský sbor
z Moravské Nové Vsi. Po hlavním programu si všichni mohli zatančit a pobavit se při dechové hudbě Kamarádi, která dokázala vytvořit příjemnou a veselou
atmosféru podzimního odpoledne.
Hosté, kteří k nám zavítali z celé republiky, obdivovali krásu našeho podlužáckého kroje a pochvalovali si příjemnou
atmosféru, která zde panovala. Potěšilo
nás, že byli všichni spokojeni. Aby ne.
Burčáku bylo dost a vína taky. Pěkné
slovácké písničky se Nechorama nesly
až do pozdních hodin. Velkou část obecenstva tvořili „kolaři“, kteří v tento den
brázdili cyklostezky našeho regionu.

výstavách ručních prací, hraček a vlňáků jsme letos uspořádali výstavu patchworku a obrazů malíře Petra Hejzlara
z Hrušek, který sklidil úspěch se svými
obrazy již v loňském roce. Výstava byla
obohacena o ukázku podzimního a vánočního stolování Integrované střední
školy na Lipové aleji v Hodoníně, která se tímto prezentovala. O exponáty
z patchworku se postarala paní Zdenka
Hrdličková, která je předsedkyní patchworkového klubu z Břeclavi, jehož
členky se na výstavě rovněž podílely.
K nim se připojila také Marie Dvoracká
z Dolních Bojanovic a Kateřina Kokešová Z Hodonína.
Všichni obdivovali preciznost vystavených přikrývek, deček a polštářů, které si
vyžadují nesmírnou trpělivost všech žen,
pro něž je tato práce zábavou a koníčkem. Zakoupením drobných předmětů,
které zhotovily členky jmenovaného klubu z Břeclavi, přispěli návštěvníci na pořízení motopedu pro Karolinku Horskou

www.obecprusanky.cz

S příchodem podzimu je na naší kuželně opět živo a veselo. TJ Podlužan
Prušánky má registrovaná tři družstva,
která vzorně reprezentují naši obec.
Družstvo A a družstvo B se svými
výsledky vypracovalo do Krajského
přeboru Jihomoravského kraje I. tř.
a družstvo C hraje KP Jihomoravského kraje II. tř..
Všechna družstva se drží v soutěži na
předních místech tabulky. Tak jim přejme, aby se jim dařilo po celou sezonu,
která se již rozjela na plné obrátky.
Kromě registrovaných hráčů je v Prušánkách ještě amatérská liga, kterou nám
závidí kuželkářská veřejnost z celého
okolí. Letošní VIII. ročník této amatérské soutěže byl zahájen v polovině října.
Sportovního zápolení se účastní celkem
24 družstev s počtem 5 hráčů na jedno
družstvo. Hraje se čtyři dny v týdnu, vždy
od odpoledních hodin až do pozdního večera. Ostatní dny jsou vyhrazeny tréninku
registrovaných oddílů. Přestože se jedná
jen o amatérské hráče, všichni hrají s plným nasazením a na své hody se plně
soustředí. Je ale také nutné podotknout,
že nejde jen o to podat co nejlepší výkony a vyšplhat se na tu nejvyšší příčku
v soutěži, ale také o zábavu. Většinou je
mezi hráči výborná nálada a dokáží ocenit
pěkný hod i soupeře. A to je to správné
gesto sportovců, které k této soutěži patří.
Možná si teď myslíte, že je to jen zábava. Ale kdepak. Za vším je kus dřiny
a odříkání. Všichni totiž musíme vydržet
až do konce dubna, kdy liga skončí vyhodnocením nejlepších hráčů. Potom
teprve přijdou kuželkářské prázdniny.
S příchodem příštího podzimu bude zahájen další ročník amatérské ligy, který
už budeme netrpělivě očekávat. A tak
prušánecká kuželna opět ožije.
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Dýňový víkend a kniha rekordů
Kdo navštívil obec Starý Poddvorov
o víkendu 12. až 14. září, byl určitě
nadšen. Pohled na tu škálu postaviček
vyrobených z dýní byl opravdu úžasný.
Některé vynikaly svou vtipností při denním světle, jiné zářily do noci.
Dýňový víkend jsme letos pořádali již popáté. Jak tento nápad vznikl? Celá akce
je dílem dětí základní školy. V rámci projektu Výchova k tradicím obce jsme hledali různé cesty, jak dětem přiblížit historii
a folklor obce. Do oblasti výtvarných tradic nesporně patří dýňoví strašáci. Od
nepaměti v podzimním období rodiče
dětem vyráběli z vybraných dýní strašáky, kterými zdobili své ploty a domy. Ještě
dnes staří občané s nostalgií vzpomínají
na období „vyšustování turkyně“ a na příhody vážící se k této práci. S úsměvem
vyprávějí o strašení hrůzostrašně vyřezanými strašáky svítícími do noci.
Když škola pro žáky tuto folklorní aktivitu uspořádala, setkala se u dětí s velkým nadšením. Výrobky jsme ozdobili
okolí školy a vyzvali jsme občany, aby
se k nám přidali. Byli jsme mile překvapeni, kolik rodin se k nám přidalo a své

V letošním roce jsme se rozhodli vytvořit v této oblasti rekord České republiky.
Nebylo naším cílem soupeřit s Valticemi, protože výrobky našich občanů mají
jiné zaměření, jinou náplň. Nevyřezáváme jen dýně, ale vyrábíme z nich postavy lidí, zvířat, vyrábíme různé předměty.
Přizdobujeme je oblečením a rekvizitami. Stařenka za secím strojem, dopravní
nehoda, muzikant s klarinetem, sáňkující děti, celá třída s paní učitelkou, dý-

České republiky a obdrželi jsme certifikát. Za úspěšnost celé akce vděčíme
všem občanům naší obce. Jen málo
domů v obci zůstalo bez výzdoby,
všichni se snažili nás podpořit. Již dnes
přemýšlejí a hledají nápady pro příští
rok. Za to jim patří vřelé poděkování.
Přijeďte se k nám za rok v září podívat. Budete překvapeni novými nápady
a „poddvorovské dyně“ se vám budou
určitě líbit.
Miroslava Hajdová

Sousedská beseda

Komisaři z Pelhřimova napočítali celkem 832 výrobků z dýní

domy vyzdobilo. Rok od roku tento počet
stoupal, vesnice byla rok od roku krásněji vyzdobena a celá naše akce se stala
známou v širokém okolí. Jsme moc potěšeni, kolik cizích návštěvníků v této době
do naší obce přijíždí a s jakým nadšením
odjíždí. Slova chvály patří všem občanům a ti je s radostí přijímají.

ňosaurus, to jsou ukázky naší výstavy.
Když přijeli komisaři z Pelhřimova napočítali celkem 832 výrobků. Z toho bylo
155 lidských postav s výtvarně zpracovanými dýňovými hlavami, 353 zvířat,
234 vyřezaných dýňových hlav a 90
dalších výrobků z dýní.
Tím jsme se zapsali do knihy rekordů

www.poddvorov.cz

Stalo se již tradicí, že zhruba v polovině měsíce listopadu se občané Starého Poddvorova scházejí k sousedskému posezení. Nejinak tomu bylo
i v letošním roce, kdy se 8. listopadu již
posedmé zaplnil kulturní dům do posledního místa. A co lidi tolik motivuje,
aby se v nedělní odpoledne zvedli od
televizních obrazovek? Inu to, že spolu
pobesedují, poklábosí a zavzpomínají
na uplynulá léta. Vždyť i letos se sousedská beseda nesla v tomto duchu.
Obecní úřad ve spolupráci s občany
připravil výstavu krojových součástí a fotografií pod názvem „Jak jsem
byl v kroji“. Prezentována byla rovněž
domácká výroba lázeňských oplatků,
smažení bramboráků, nechybělo ani
Martinské víno, obecní kořalka, teplý čaj a buchty. V rámci besedy se
uskutečnila debata s autory chystané
monografie o Starém Poddvorovu. Návštěvníci se rozcházeli s přáním, aby
se v tomto duchu pokračovalo i v následujících letech.
PhDr. Josef Rampáček
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Tvrdonice

Týnec

Domácnost za časů
našich dědečků a babiček
Výstava s tímto názvem se konala ve
dnech 1. až 8. listopadu v budově „staré
školy“. Kulturní komise vyzvala občany ke
spolupráci a mnozí z nich ochotně zapůjčili rodinné památky a umožnili tak výstavu uskutečnit. K vidění a obdivování byla
spousta krásného porcelánu, kuchyňské
náčiní plechové, ale i hliněné „kůtnické
džbány a „dvojačky“. Obdiv budil proutěný kočárek a kolébka s porcelánovými
panenkami. Také bylo vystaveno dnes již
vůbec nebo málo používané nářadí jako
třeba lupák na kukuřici, odstředivka na
mléko a další.
Výstavu vhodně doplňovala série modelů polního nářadí a vozů i koňmi, kterou
laskavě zapůjčil pan František Kořínek
z Lanžhota. Kulturní komise děkuje všem,
kteří exponáty na výstavu zapůjčili.
Výstava s názvem Domácnost za časů našich dědečků a babiček se konala ve dnech
1. až 8. listopadu v budově „staré školy“
ve Tvrdonicích

Dívčí vínek
V sobotu 21. listopadu 2009 se v kulturním domě v Týnci konal Dívčí vínek,
k tanci a poslechu hrála Lácaranka.

Beseda s důchodci
Na pátek 18. listopadu pozval starosta
obce Zdeněk Tesařík ke společnému
posezení důchodce z naší obce. V kulturním programu se představily děti
z Pomněnky a dechová hudba ZUŠ
z Břeclavi. Následovala živá diskuse,
ve které senioři živě projevovali zájem
o současné dění v obci a starosta seznámil s plány do budoucna. Přislíbil,
že v podobných akcích bude určitě pokračovat.

Loutkové divadlo s Ježíškem
Ve středu 2. prosince 2009 potěšilo děti
naší školy i školky ojedinělé loutkové
divadlo s Ježíškem a jeho pomocníky
úžasnou pohádkou „Jak Barborka čekala na Ježíška.“ Děti byly nadšené, po
skončení představení na kulturním domě
byly obdarovány omalovánkami, malými knížečkami a mohly se také vyfotit
s loutkovými hrdiny půvabné pohádky,
na kterou budou jistě ještě dlouho vzpomínat.
V páteční podvečer 4. prosince 2009
byl při zpěvu dětí a mužáků za přítomnosti týneckých občanů rozsvícen
vánoční strom na Návsi před kulturním
domem.
Děti z Týnce se bavily také při vánoční
besídce v pátek 11. prosince. V neděli
13. prosince 2009 sse mohla bavit široká veřejnost na předvánočním koncertu
sourozenců Boženy a Zdeňka Baťkových v kulturním domě v Týnci.

Mikulášský jarmark
a zabijačkové speciality
Obec Tvrdonice pořádala v sobotu
5. prosince na náměstí Mikulášský jarmark. Od 11. hodin se podávaly zabijačkové speciality, které bylo možné na
místě ochutnat nebo si je odnést sebou.
Ve 12.00 hodin začal jarmark s nabídkou adventních a vánočních vazeb
a drobných dárků. Připravena byla také
ochutnávka teplých nápojů.
V nabídce byly punče, svařené víno
i čaj a samozřejmě další občerstvení.
Po celé odpoledne probíhal kulturní
program dětí i dospělých laděný ve vánočním duchu. Po setmění byl slavnostně rozsvícen vánoční strom.

www.tvrdonice.cz
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Domácí zabíjačka
Český zahrádkářský svaz v Týnci pořádal v sobotu 12. prosince 2009 na Hradíšťku
domácí zabíjačku spojenou s ochutnávkou mladých vín. Ráno začalo porážkou, v
průběhu akce byly otevřeny vinné sklepy. Návštěvníci si mohli pochutnat na zabijačkových specialitách a občerstvit se vínem, kávou či čajem, případně vínovicí.

www.tynec.cz

Na Silvestra bylo ESSO
Oslava závěru roku byla v režii týneckých
zahrádkářů, kteří připravili v kulturním
domě od 20 hodin tradiční oslavu Silvestra. Zahrála hudební skupina ESSO.
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Region Weinviertler Dreiländereck
Region Weinviertler Dreiländereck čísla, data, fakta slovem a obrazem

Region Weinviertler Dreiländereck Zahlen, Daten, Fakten in Wort und Bild

Jak všechno začalo
Základní kámen k založení malého regionu položila studie
EREG (Samostatný rozvoj v příhraničí) technických univerzit
ve Vídni a Brně.

Wie alles begann…
Den Grundstein zur Bildung einer Kleinregion legte die EREG
Studie (Eigenständige Entwicklung im Grenzraum) durch die
Technischen Universitäten Wien und Brünn.

Byly stanoveny tyto cíle:
• zlepšení hospodářské situace
• zvýšení prestiže regionu z regionálního, celostátního a přeshraničního pohledu
• propojení stávajících atrakcí
• vybudování potřebné infrastruktury
• podpora hospodářského rozvoje
• zesílené vystupování regionu
• spolupráce obcí přes hranice v kulturních, turistických
a hospodářských oblastech

Die Zielsetzungen dabei waren:
• Verbesserung der wirtschaftlichen Situation
• Aufwertung der Region in regionaler, überregionaler und
grenzüberschreitender Hinsicht
• Vernetzung der vorhandenen Attraktivitäten
• Ausbau der notwendigen Infrastruktur
• Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung
• Verstärktes Auftreten der Region
• Gemeinde- und länderübergreifende Kooperationen in kultureller, touristischer und wirtschaftlicher Hinsicht

Založení Svazu regionálního rozvoje: 18.12.1998
Otevření kanceláře: 1.3.1999
Sídlo: A-2170 Poysdorf, Liechtensteinstraße 1
Tel. +43(0)2552/20444, Mail: office@wde.at www.wde.at

Gründung des Regionalentwicklungsvereins: 18.12.1998
Büroeröffnung: 1.3.1999
Sitz: A-2170 Poysdorf, Liechtensteinstraße 1
Tel. +43(0)2552/20444, Mail: office@wde.at www.wde.at

V současnosti náleží ke Svazu regionálního rozvoje Weinviertler Dreiländereck 13 obcí:
Altlichtenwarth, Bernhardsthal, Drasenhofen, Falkenstein,
Großkrut, Hauskirchen, Herrnbaumgarten, Neusiedl/Zaya, Ottenthal, Poysdorf, Rabensburg, Schrattenberg a Wilfersdorf.
Počet obyvatel: 19.027
Rozloha: 403 km2

Derzeit gehören dem Regionalentwicklungsverein Weinviertler Dreiländereck 13 Gemeinden an:
Altlichtenwarth, Bernhardsthal, Drasenhofen, Falkenstein,
Großkrut, Hauskirchen, Herrnbaumgarten, Neusiedl/Zaya, Ottenthal, Poysdorf, Rabensburg, Schrattenberg und Wilfersdorf.
Einwohner: 19.027		
Fläche: 403 km2

Úspěšná přeshraniční spolupráce
Podpisem Smlouvy o spolupráci mezi regionem Weinviertler Dreiländereck a Svazem obcí Podluží dne 15.7.2004 se
mohly stávající kontakty zintenzívnit a navázat kontakty nové.
Dosud byly úspěšně realizovány četné přeshraniční projekty
a další budou následovat.
Informace na obou stranách
Od roku 1999 vydává Dreiländereck regionální noviny s názvem „Wecker News“. Protože je naší snahou zprostředkovávat našim obyvatelům také zajímavosti z příhraničního regionu Podluží, byly tyto noviny letos rozšířeny o část přesahující
hranice. Tohoto nápadu se chopil také náš partnerský region
a rovněž se rozhodl vydávat regionální noviny s názvem „Zvony Podluží“, jehož druhé vydání teď držíte v rukou.
„Těší nás, že Vám v tomto a následujících vydáních smíme
poskytnout informativní články a aktuální zprávy z obcí regionu Dreiländereck“, raduje se jednatelka Rosi Rahming.
„Otevření hranic k našim sousedům v roce 1989 poskytlo mnoho nových možností. Vstup do společné Evropy byl
startovním výstřelem pro nové iniciativy a významně přispěl
k uvědomělosti“, je přesvědčen předseda regionu Dreiländereck, zemský poslanec a starosta Mgr. Karl Wilfing.

Oceněny regionální kulturní iniciativy

Regionale Kulturinitiativen ausgezeichnet

V rámci velkého galavečera ve Festivalovém domě
v St. Pölten byly dne 20.11.2009 předány letošní ceny za kulturu spolkové země Dolní Rakousko. Tento galavečer slavnostně zakončily Mládežnický symfonický orchestr Dolního
Rakouska a „Mamutí rohy“. Jako prominentní host pronesl
svou řeč známý rakouský spisovatel Peter Turrini.
„Kultura tvoří hodnoty, kultura tvoří pracovní místa a kultura vzdělává“, zdůraznil dolnorakouský zemský hejtman Dr.
Erwin Pröll.
Ceny za kulturu jsou každoročně udělovány v 7 různých kategoriích (výtvarné umění, literatura, divadlo, umění v médiích – odvětví umělecké video, umění v elektronickém prostoru
a umění překračující hranice odborných disciplín, grafický
design, hudba, ale také lidová kultura a kulturní iniciativy).
Z regionu Weinviertler Dreiländereck byly v kategorii lidová
kultura a kulturní iniciativy vyznamenány hned dvě iniciativy:

Im Rahmen einer großen Galanacht im Festspielhaus St. Pölten wurden am 20.11.2009, die diesjährigen Kulturpreise des
Landes Niederösterreich vergeben. Festlich umrahmt wurde die Gala vom Jugendsinfonieorchester Niederösterreich
und den „Mammut Horns“. Prominenter Gastredner war der
bekannte österreichische Schriftsteller Peter Turrini. „Kultur
schafft Werte, Kultur schafft Arbeitsplätze und Kultur bildet“,
betonte Niederösterreichs Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll.
Die Kulturpreise werden alljährlich in 7 verschiedenen Kategorien vergeben (Bildende Kunst, Literatur, Darstellende
Kunst, Medienkunst – Sparte Künstlerisches Video, Kunst im
elektronischen Raum und die Grenzen von Fachdisziplinen
überschreitender Kunst, Grafikdesign, Musik, sowie Volkskultur und Kulturinitiativen).
Aus der Region Weinviertler Dreiländereck wurden in der
Kategorie Volkskultur und Kulturinitiativen gleich 2 Initiativen
ausgezeichnet:

1. Cenu uznání získal „Ženský kompot“ Weinviertler Doppelterzett „Frauenkompott“.

1.Das Weinviertler Doppelterzett „Frauenkompott“
den Anerkennungspreis.

2. Fritz Gall a Friedl Umschaid (Nonseum Herrnbaumgarten)
převzali cenu uznání za „Spolek za využití přebytků myšlenek“

2.Fritz Gall und Friedl Umschaid (Nonseum Herrnbaumgarten) durften für den „Verein zur Verwertung von Gedankensüberschüssen“ den Würdigungpreis entgegen nehmen.

Gratulujeme nositelům cen za kulturu 2009!
Informace a kontakt ke kulturním iniciativám:
www.frauenkompott.info www.verruckt.at

Wir gratulieren den Kulturpreisträgern 2009!
Informationen und Kontakt zu den Kulturinitiativen:
www.frauenkompott.info www.verruckt.at

erhielt

Partneři přeshraniční spolupráce

Erfolgreiche Zusammenarbeit über Grenzen hinweg
Mit der Unterzeichnung des Kooperationsvertrages zwischen
der Region Weinviertler Dreiländereck und dem Gemeindebund Podluží am 15.7.2004 konnten bestehende Kotakte
intensiviert und neue Kontakte geknüpft werden. Zahlreiche
Projekte und länderübergreifende Kooperationen wurden bereits erfolgreich abgewickelt, etliche werden noch folgen.
Information auf beiden Seiten
Seit dem Jahre 1999 gibt das Dreiländereck eine Regionszeitung mit Namen „Wecker News“ heraus. Da es in unseren
Bestrebungen liegt, unseren Bewohnern auch Wissenswertes
aus der angrenzenden Region Podluží zu vermitteln, wurde die
Zeitung in diesem Jahr um einen länderübergreifenden Teil erweitert. Diese Idee hat unsere Partnerregion aufgegriffen und
sich ebenfalls zur Herausgabe einer regionalen Zeitung mit dem
Titel „Zvony Podluží“ entschlossen, deren Zweiteausgabe Sie
nun in Händen halten. „Es freut uns, Sie in dieser und weiteren
Ausgaben mit informativen Artikeln und aktuellen Berichten aus
den Dreiländereck-Gemeinden versorgen zu dürfen“, freut sich
die Geschäftsführerin Rosi Rahming.
Die Grenzöffnung zu unseren Nachbarn im Jahre 1989 hat viele
neue Möglichkeiten geschaffen. Der Schritt in das gemeinsame
Europa war Startschuss für neue Initiativen und hat wesentlich
zur Bewusstseinsbildung beigetragen“, ist der Obmann der Region Dreiländereck Landtagsabgeordneter Bürgermeister Mgr.
Karl Wilfing, überzeugt.

www.wde.at
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Partneři projektu magister Karl Wilfing (Weinviertler Dreiländereck)
a Ing. Josef Smetana (Region Podluží) při podpisu smlouvy o přeshraniční spolupráci. Foto k textu na předchozí straně.

Nonseum

Foto: VVG Herrnbaumgarten

Bildunterschrift: Die Projektpartner Magister Karl Wilfing (Weinviertler Dreiländereck) und Diplomingenieur Josef Smetana (Gemeindebund Podluží) bei der Vertragsunterzeichnung.

www.wde.at
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Představujeme okolní mikroregiony

Kalendář akcí na Podluží

Mikroregion
Obce pro Baťův kanál
Dobrovolný svazek obcí – Obce pro
Baťův kanál byl založen koncem roku
2005 a patří mezi hlavní organizace působící na celé trase Baťova kanálu. Byl
založen za účelem prosazování a koordinace společných zájmů členských
obcí v cestovních ruchu a vybudování
chybějící infrastruktury v zájmovém regionu. Svazek obcí se skládá ze tří měst
a tří obcí. Členem svazku jsou města
Hodonín, Strážnice a Veselí nad Moravou a obce Rohatec, Petrov a Sudoměřice. Na trase Baťova kanálu se nachází
i významná lanová dráha ve Vnorovech,
tato obec se však doposud součástí
svazku nestala.
V loňskem roce bylo v objektu přístavu
u obce Petrov vybudováno nové sociální zařízení, dále pak bylo provedeno vyznačení cyklotrasy kolem Baťova kanálu. Byla vytvořena mapa s vyznačenými
cyklistickými trasami na území české
i slovenské republiky. Svazek má také
od letošního roku svou Strategii rozvoje,
která byla spolufinancováno z prostředků Jihomoravského kraje. Ve spolupráci s OPS Baťův kanál byl také vytvořen
nový propagační materiál.

Prioritou svazku obcí je vytvoření 26 km
dlouhé cyklostezky podél Baťova kanálu s plně zpevněným povrchem, která
povede těsně vedle koryta Baťova kanálu a bude navazovat na cyklostezky
svazku obcí pro Baťův kanál na straně
Zlínského kraje. Za pomocí financování z fondů Evropské unie bychom chtěli

Obec

Datum

Název akce

Upřesnění akce

Místo konání

Kostice

29.1.

Ples SRPDŠ

19.00

sál Sokolovny

Dolní Bojanovice

30.1.

Krojový ples

19.00

Moravská Nová Ves

30.1.

47. Podlužácký krojový ples

19.00

sál Sokolovny

Moravský Žižkov

30.1.

Veřejná sbírka

Prušánky

30.1.

Společenský ples SRPDŠ

19.00, Lalia

kulturní dům

St. Poddvorov

30.1.

Rodičovský ples

19.00

kulturní dům

Kostice

5.2.

VII. Reprezentační ples Regionu Podluží

19.00, Stříbrňanka, cimbálka J. Severina

sál Sokolovny

Tvrdonice

6.2.

Krojový ples

Moravský Žižkov

6.2.

Maškarní bál

Prušánky

6.2.

Discoples kuželkářů

Lanžhot

6.2.

Fašank

Lanžhot

13.2.

Školní ples

M. N. Ves

13.2.

Školní ples

Moravský Žižkov

13.2.

Country bál

Hrušky

13.2.

Ples KDU-ČSL krojový

Tvrdonice

13.2.

Maškarní ples TJ Sokol, oddíl fotbalistů

Starý Poddvorov

13.2.

Zahrádkářský ples

Lužice

13.2.

Fašaňková obchůzka,Ples sportovců

Dolní Bojanovice

13.2.

XIII. Orelský valentýnský ples

Tvrdonice

14.2.

Fašank

Dolní Bojanovice

14.2.

Dětský krojový ples

M.N.Ves

14.2.

Dětský karneval

Starý Poddvorov

14.2.

Dětský maškarní ples

Kostice

15.2.

Tradiční maškarní merenda

sál Sokolovny

Lanžhot

19.2.

Ples Lesů ČR

Podlužan

Lužice

20.2.

Maškarní zábava

Lanžhot

27.2.

Papučák

Tvrdonice

27.2.

Košt vína

Moravská Nová Ves

27.2.

Ples školní

Moravská Nová Ves

27.2.

Veřejná zabíjačka

ochutnávka tradičních vepřových specialit

Moravský Žižkov

27.2.

Veřejná zabíjačka

ochutnávka tradičních vepřových specialit

Prušánky

27.2.

Ples KSČM

Josefov

27.2.

Ples hasičů, Ples obecní

Týnec

27.2.

Ples hasičů

Lanžhot

27.2.

Turnaj obcí v kuželkách "O holbu starosty města"

Tvrdonice

7.3.

Oslava MDŽ

Lanžhot

13.3.

Výstava vín

Moravský Žižkov

13.3.

Degustace vín

Lužice

13.3.

Ples SRPDŠ

Dolní Bojanovice

14.3.

Jarní hudební festival

Kontakty:

Moravský Žižkov

20.3.

Košt vín

Obce pro Baťův Kanál: Masarykovo náměstí 53/1, 695 01 Hodonín,
předsedkyně: Ing. arch. Milana Grauová, místostarostka města Hodonín
manažerka: Lucie Bělochová,
tel.: +420 724 570 450,
mail: lucie.belochova@gmail.com

Tvrdonice

20.3.

Vynášení smrtky

Starý Poddvorov

21.3.

Vynášení Smrtnice s jarními dílnami

Hrušky

27.3.

Přehlídka vín a sýrů

Josefov

27.3.

Smrtnica

Prušánky

27.3.

Karneval pro děti

Dolní Bojanovice

28.3.

Jarní hudební festival

M. N. Ves

31.3.

Velikonoční zdobení

Leden

Únor

v letošním roce vybudovat část této trasy. Dalším cílem je vybudování velmi
potřebného sociálního zařízení v přístavech Baťova kanálu, na které bychom
chtěli taktéž v letošním roce získat finanční prostředky z fondů Evropské
unie. Mezi plánované společenské aktivity pro letošní rok patří zajímavý projekt
„Kulturní léto na Baťově kanálu“.

Baťův kanál
je unikátní dopravně významná vodní
cesta, kde bez oprávnění je možno řídit
malá plavidla do výkonu 20 kW a max.
rychlosti 20 km/h, která jsou schopná pouze výtlačné plavby. To v praxi
znamená, že osoba starší 18 let může
plavidlo řídit bez zvláštního povolení či
průkazu, v půjčovně ho obsluha pouze
proškolí k manipulaci s lodí. Délka Baťova kanálu (od Otrokovic do Sudoměřic)
je v současnosti přibližně 60 km. Některé úseky vedou řekou Moravou, jinde je kanál veden uměle vyhloubenými
kanálovými úseky. Celkově je splavný
od Kroměříže po Hodonín, překážkou
na jižní části kanálu je pouze chybějící
plavební komora v Sudoměřicích, což
znemožňuje plavbu od tabulového stavidla dál směrem do Hodonína, kde je
samostatný splavný úsek.
Rozdíl výšek na této vodní cestě (18,6m)
vyrovnává 13 zdymadel (plavebních komor) o rozměrech 5,3 x 38 (50)m. Z toho
je 11 plavebních komor plně automatizováno s možností ovládání prostřednictvím dálkového ovladače. Plavební
hladina je udržována 13 jezy. Hloubka
Baťova kanálu je průměrně 1,5 metru.

www.batacanal.cz

Šířka plavebního kanálu je průměrně
12 metrů. Na vodní cestě je postaveno
na 50 mostů, mnohé jsou unikátní technickou památkou. Na vodní cestě je
9 pevných sjezdů do vody s různými
parametry.
Baťův kanál je v současnosti využíván
pouze jako turistická vodní cesta. Nákladní plavba zde nefunguje. Lidé zde
tráví dovolenou, víkendové pobyty,
nebo přijíždějí ve svém volném čase,
aby se svezli na lodi a poznali tak další
zajímavosti naší přírody z paluby lodi.
Tu si mohou vypůjčit v některé z 8 půjčoven lodí, které na této vodní cestě
fungují. Velmi oblíbené jsou také pravidelné plavby na velkých výletních
lodích či pobyt na hausbótu.
Provoz na Baťově kanálu začíná obvykle v dubnu a oficiální „Odemykání
plavební sezony“ bývá vždy 1. května.
K „zimnímu spánku“ se vodní cesta
ukládá „Zamykáním plavební sezóny“
vždy 28. října. Pokud je ale příznivé
počasí, půjčovny lodí mnohdy fungují
i po tomto termínu. Obě zmiňované
akce bývají slavnostní a je na ně zvána široká veřejnost. Většinou je doprovází kulturní program, plavby na lodích
a další příjemnosti.
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kulturní dům

Podlužan

tělocvična ZŠ

kulturní dům

DH Liduška

kulturní dům

ul. Výmol

kulturní dům

hostinec U Bartošů

Březen

Koncert sborů v rámci JHF

tělocvična ZŠ

www.podluzi.cz
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Turistický průvodce
Podlužím a Hodonínskem
Regionální rozhledna „Na Podluží“
Projekt „Turistické rozhledny
Podluží - Cerová“

www.podluzi.cz/turistika/

Krajina vína, tradic a pohostinnosti
Přijměte pozvání na moravský jih!
Dlouhé jarní a letní slunečné dny tu lze
vystřídat večery v příjemném chladu
vinných sklepů, kterých je zde nepočítaně. Výpravy za památkami, jakými
jsou třeba věhlasné Slovanské hradiště
v Mikulčicích či charakteristická lidová
architektura, se zase dají vhodně doplnit cestami do typické přírody nížin.
A to vše i aktivním pohybem – pěšky
nebo ještě lépe na kole po celé řadě nových cyklostezek, přečasto vinařských.
Rovná, nikoli však fádní, krajina s občasným nenáročným převýšením tvořená mozaikou polí, vinic, luk a rámovaná
vodními toky k tomu přímo vybízí.
Nejpříjemněji vás ale na Podluží a
Hodonínsku, nacházejících se v jihovýchodním cípu České republiky, překvapí zdejší pohostinní lidé. Stále ještě
ochotní pomoci a poradit těm, kteří
to právě potřebují. Snad se ona dobrá
vůle vztahuje k dosud pevné víře mnoha z nich, snad je součástí tradic, jež
si nedají vzít, a snad je v kraji prostě
odpradávna přítomna. Pozorujte v dě-

dinách, do nichž zavítáte, rázovité strýce 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 spěchem 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 kompromis mezi minulým a současným. Lidnaté vesnice i města mají vše, nebo téměř vše, co moderní člověk 21. století
k aktivnímu i pasivnímu odpočinku potřebuje. Od rozličných kulturních zařízení 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 Hodoníně. Nudit se tu opravdu nebudete.
Přijeďte se přesvědčit!

Turistický průvodce Podlužím a Hodonínskem je nový marketingový produkt,
který na Podluží a Hodonínsku komplexně mapuje dostupnou nabídku turistických 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 propagační 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.

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

Záměr vybudování regionální rozhledny
„Na Podluží“, jehož nositelem je svazek obcí Region Podluží, byl vytvořen
s ohledem na analýzu potřeb území
a jeho rozvojových možností v oblasti
cestovního ruchu. Území regionu disponuje ideálními přírodními podmínkami
pro rozvoj turismu, ale chybí zde konkrétní nabídka kvalitních a dostupných
turistických cílů, které by vedly ke zkvalitnění přístupu k turistům a zákazníkům
v oblasti CR. Rozvoj infrastruktury pro
cestovní ruch a zajištění vyšší atraktivnosti regionu bylo také hlavním motivem
přípravy projektu.
V průběhu roku 2007 byl na webových
stránkách regionu proveden průzkum
veřejného mínění. Z celkem 304 odpovědí bylo 250 kladných. Názor veřejnosti se stal pomyslným základním
stavebním kamenem při rozhodování
o tom, zda se do přípravy projektu výstavby rozhledny pustit.
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.
Hodonín. Regionální rozhledna, na jejíž
realizaci se společně domluvilo všech
14 obcí Regionu Podluží, je situována
na katastru obce Nový Poddvorov ve
směru cyklotrasy Podluží na sklepní
areál Nechory u Prušánek. Obec Nový
Poddvorov je nejmenší obcí Regionu
Podluží. Leží však na nejvýše položeném místě v regionu a z tohoto důvodu
byla vybrána jako vhodná lokalita pro
umístnění regionální rozhledny. Výstavba rozhledny byla dle plánu dokončena
v listopadu 2009. Následně byly provedeny nezbytné terénní úpravy areálu.
Specifikou rozhledny „Na Podluží“ je
její architektura, která zcela záměrně
připomíná podobu „těžební naftové
věže“, a to zejména z důvodu významu
této činnosti pro náš region v nedávné
minulosti.
Celokovová pozinkovaná konstrukce rozhledny o výšce 30 metrů nabízí
návštěvníkům pohled na široké okolí
z nadmořské výšky téměř 300 metrů.
Při dobrých viditelnostních podmínkách
mohou její „pokořitelé“ vidět například
rakouské příhraničí s větrnými elektrár-

Pracovní jednání zástupců obou přeshraničních partnerů v obci Cerová

nami na obzoru, vrcholky slovenských
Malých Karpat, slovenskou i českou
část Bílých Karpat, Chřiby, Pálavu, Lednicko-Valtický areál a zajímavosti Dolnomoravského úvalu, mezi které patří
scenérie Lužního lesa a obcí na Podluží
a Hodonínsku.
Rozhledna je spolufinancována z prostředků Evropské unie, Programem
přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika. Slovenským
partnerem projektu je Obec Cerová
v okrese Senica. Dlouhodobá přeshraniční spolupráce obou partnerů přinesla ovoce také pro slovenského partnera
v podobě nové kamenné rozhledny nad
obcí Rozbehy poblíž zříceniny gotického hradu Korlátko, 15 km jižně od Senice v pohoří Malých Karpat.
Stavební projekt rozhledny „Na Podluží“ zpracoval Ing. Miroslav Kopecký
a Stanislav Fatěna, který také provedl
stavební dozor při její výstavbě. Konzultační a poradenské služby zajišťoval
manažer svazku obcí Ing. Josef Smetana. Celkové náklady na výstavbu se
vyšplhaly ke hranici 6 milionů korun, přičemž spolufinancování z prostředků EU
představuje 90% celkových nákladů.
Projekt výstavby regionální rozhledny

www.podluzi.cz

podpořila také největší společnost zabývající se v České republice aktivitami
spojenými s ropou a zemním plynem,
MND a.s.. Představitelé obcí, na svém
zasedání dne 3.11.2009 v Hruškách,
ocenili tento vstřícný krok ze strany
vedení společnosti a vyjadřují své poděkování. Region Podluží v nejbližších
dnech také uzavře s MND a.s. „Memorandum o spolupráci“, spočívající
ve vzájemné podpoře, informovanosti
a snaze o rozvoj obcí a regionu.
Areál rozhledny bude v průběhu ledna
a února 2010 doplněn o stylový mobiliář a informační panely s prezentací regionu, členských obcí a partnera
projektu. Součástí areálu rozhledny je
také parkoviště pro osobní automobily
a zázemí pro cykloturisty. Slavnostní
otevření rozhledny proběhne v březnu
tohoto roku při příležitosti tradičního
cyklovýletu „Otvírání jara na Podluží
2010“. Rozhledna bude přístupna veřejnosti zdarma ve stanovené otevírací
době. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Ing. Josef Smetana,
za realizační tým
(Fotografie z výstavby rozhledny
najdete na následující straně)
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REGIONÁLNÍ ROZHLEDNA „NA PODLUŽÍ“

Zahájení výstavby regionální rozhledny Na Podluží

Rozhledna nabízí pohled na okolí z nadmořské výšky téměř 300 metrů

Partnerská rozhledna nad obcí Rozbehy jižně od Senice
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