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O čem se právě mluví v regionu
CHKO Soutok ano nebo ne?
Dne 18. listopadu 2009 se v Lanžhotě 
uskutečnilo jednání za účasti náměstka 
ministra životního prostředí RNDr. Fran-
tiška Pelce. Starostům obcí, na jejichž 
katastrech hodlá Ministerstvo životního 
prostředí vyhlásit CHKO, byl na tomto 
jednání předán „Plán péče o Chráně-
nou krajinnou oblast Soutok“. 
Prezentaci tohoto materiálu provedl 
Ing. Stanislav Koukal, vedoucí AOPK 
(Agentura ochrany přírody a krajiny) 
ČR, středisko Brno. Seznámil přítomné 
starosty s návrhem vymezení CHKO  
a návrhem zónace území. V diskuzi 
k prezentovanému materiálu měli sta-
rostové obcí řadu připomínek, které sice 
byly nějak zodpovězeny, ale v žádném 
případě nás neuspokojily. Například na 
dotaz, jak bude řešena situace, kdy za-
stupitelé obce nedají k návrhu vyhlášení 
CHKO souhlas, náměstek ministra Pelc 
řekl, že za předpokladu, že námitky 
budou konkrétní a jasně formulované, 
bude v prvé řadě nutné hledat společné 
řešení, případně upravit materiál. V pří-
padě, že námitky zůstanou, bude o nich 
rozhodnuto v souladu s ustanovením  
§ 40 zákona č. 114/1992 Sb., ve správ-
ním řízení. V případě podaného odvo-
lání o nich rozhodne ministr. Závěrem 
jednání bylo dohodnuto, že starostové 

dotčené obce. Po dohodě se starosty 
byli osloveni odborníci, kteří zpracovali 
námi předložený materiál tak, aby byl 
po odborné i právní stránce v souladu 
se zákony. Vzniklý materiál pod názvem 
„Stanovisko starostů obcí dotčených 
záměrem vyhlášení CHKO SOUTOK po 
projednání Plánu péče v Lanžhotě dne 

zpracují připomínky k předloženému 
materiálu a do 31. 1. 2010 je předají na 
Ministerstvo životního prostředí. S před-
loženým materiálem byli seznámeni 
všichni členové zastupitelstva, možnost 
prostudovat a vyjádřit se k tomuto ma-
teriálu měli všichni občané. Na jednání 
zastupitelstva města byl vysloven ne-
souhlas s vyhlášením CHKO na našem 
katastru. Byl jsem pověřen, abych na-
vrhnul starostům dotčených obcí vy-
pracování odborného posudku k zámě-
ru vyhlášení CHKO a jeho dopadu na 

Počátek letošního roku byl ve znamení 
administrativního dokončení dvou zá-
sadních projektů, které Region Podluží 
realizoval v minulých letech. V obou pří-
padech, tedy jak u projektu „Turistický 
průvodce Podlužím a Hodonínskem“, 
tak u projektu „Turistické rozhledny 
Podluží – Cerová“, byla podána žádost 
o platbu z prostředků EU. Křest souboru 
nových propagačních materiálů Podlu-
ží a Hodonínska, a slavnostní otevření 
regionální rozhledny „Na Podluží“ pro-
běhne současně v den konání tradiční-
ho cyklovýletu „Otvírání jara na Podluží 
2010“ v pátek 16. dubna 2010, tedy při-
bližně v době tisku tohoto vydání zpra-
vodaje. Více informací z této akce vám 
přineseme v dalším vydání. 
Ve dnech 14. až 17. ledna tohoto roku 
se Podluží účastnilo ve společné expo-
zici s Regionem Slovácko tradičního ve-
letrhu cestovního ruchu REGIONTOUR 
2010 v Brně. Při této příležitosti byly 
také představeny nové propagační ma-
teriály Podluží a Hodonínska.
V pátek 5. února 2010 se v sále sokolovny 
v Kosticích uskutečnil již 7. ples Regionu 
Podluží. K tanci a poslechu hrála decho-
vá hudba Stříbrňanka a cimbálová muzi-
ka Jožky Severina. Ples byl zahájen slav-
nostním předtančením v podání členů 
Tanečního studia Morava. Program plesu 
svým vystoupením obohatil také mužácký 
sbor Tvrdonice – Kostice a Kostická cha-
sa, která zatančila Českou besedu.

V pořadí už desátého turnaje v kužel-
kách o holbu starosty města Lanžhot se 
letos zúčastnilo všech 14 obcí Regionu 
Podluží. Každá obec vyslala čtyři zá-
stupce. Do finále, které se odehrálo 23. 
února 2010, se probojovala družstva  
z Tvrdonic, Prušánek, Josefova a Sta-
rého Poddvorova. Pozadu samozřejmě 
nezůstala ani pořádající obec Lanžhot. 
Na prvních pěti místech se umístily Pru-
šánky, dále Lanžhot, Josefov, Tvrdonice 
a Týnec. Nejúspěšnějším jednotlivcem 
byl Zdeněk Hosaja z Prušánek. 

Dle platné legislativy je svazek obcí 
Region Podluží povinen (stejně jako 
všechny obce), sestavovat a zveřej-
ňovat Závěrečný účet za hospodaření 
uplynulého roku. Závěrečný účet svaz-
ku obcí byl rozeslán k vyvěšení na úřed-
ní desky všech členských obcí dne 25. 
března 2010. Jeho projednání a schvá-
lení proběhlo na členské schůzi Regio-
nu Podluží, která se uskutečnila v úterý 
13. dubna v sále KD v Josefově.
Region Podluží také letos uspořádal ve 
spolupráci s obcí Lužice již tradiční VI. 
regionální přehlídku dětských souborů 
na Podluží, která se konala v sobotu 
10. dubna 2010 v sále sokolovny v Lu-
žicích. Přehlídky se zúčastnilo celkem 
10 souborů z národopisné oblasti Pod-
luží. Poděkování patří dětem i vedou-
cím folklorních souborů Kostičánek 
z Kostic, Mateřská škola a Pomněnka 
z Tvrdonic, Jatelinka z Moravské Nové 
Vsi, Žižkovjánek z Moravského Žiž-
kova, Věneček z Mikulčic, Duběnka  
a Poupata z Hodonína, Kordulka ze 
Starého Poddvorova a Mateřská škola 
a Lužičánek z Lužic.
Region Podluží si vás také jménem 
mužského sboru z Moravské Nové Vsi 
a Městyse Moravská Nová Ves dovolu-
je pozvat na tradiční Setkání mužských 
sborů na Podluží, které se uskuteční 
v sobotu 12. června 2010 v Moravské 
Nové Vsi.
Ing. Josef Smetana

Region Podluží se zúčastnil veletrhu cestovního ruchu REGIONTOUR 2010 v Brně

František Hrnčíř, starosta města Lanžhot

Ministerstvo životního prostředí chce vyhlásit CHKO Soutok, obce s tím nesouhlasí

22. 1. 2010“ byl po souhlasu všech sta-
rostů odeslán v dohodnutém termínu na 
MŽP. Ve stanovisku byly připomínkovány 
všechny kapitoly obsažené v Plánu péče 
s výhradami k tomuto plánu. Zástup-
ci obcí nepovažují vyhlášení CHKO za 
prospěšné pro svoji obec a nesouhlasí 
s ním. Požadují, aby celý záměr vyhláše-
ní CHKO byl znovu přehodnocen. 

Na toto stanovisko ministr životního 
prostředí odpověděl dopisem, který 
obdrželi všichni starostové a ve kterém 
zdůrazňuje výhody plynoucí pro obce 
po vyhlášení CHKO. Na den 19. 2. 2010 
byli pozváni všichni starostové, zástup-
ci krajského úřadu a zástupci AOPK  na 
setkání s ministrem životního prostředí 
JUDr. Janem Dusíkem, M.Sc..
Setkání se uskutečnilo v zasedací 
místnosti Městského úřadu v Lanž-
hotě. Jednání probíhalo v přátelském 
duchu, po úvodní řeči pana ministra 
na naše argumenty odpovídal sám 
ministr nebo jeho náměstek Pelc. Zá-
stupkyně krajského úřadu náměstkyně 
hejtmana Ing. arch. Anna Procházko-
vá a vedoucí odboru životního prostře-
dí Ing. Bc. Anna Hubáčková ve svých 
vystoupeních zdůrazňovaly, že vyhlá-
šení CHKO v této oblasti není nutné, 
jelikož určitý druh ochrany území se 
zde nachází např. Natura 2000, Ná-
rodní přírodní rezervace, ptačí oblasti, 

čímž podpořily naše stanovisko a ná-
zor, že není třeba větší ochrany zdej-
šího území a že je stávající ochrana 
území dostačující. Další kolo jednání 
bude Ministerstvem životního prostře-
dí svoláno po vyhodnocení tohoto jed-
nání pravděpodobně na duben.
František Hrnčíř, 
starosta města Lanžhot VI. přehlídka dětských souborů na Podluží
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Co nového v Bojanovicích
Občané Dolních Bojanovic si na nedo-
statek odvedené práce v obci stěžovat 
nemohou. Z mnoha dokončených či 
probíhajících investičních akcí předklá-
dáme jen některé.
Před koncem loňského roku byl v neděli  
13. prosince slavnostně otevřen most 
přes potok Prušánka. Most, který byl již 
několik let v havarijním stavu, byl kom-
pletně zrekonstruován za téměř 7 mil. Kč.  
Investice byla hrazena díky získané dota-
ci. Přestřihnout pásku přijel mimo jiné také 
poslanec RNDr. Libor Ambrozek, starosta 
obce Prušánky Jan Nosek, ale také bý-
valý starosta obce pan Michael Šimek. 
Otevření proběhlo za zvuku slavnostních 
intrád. Firma Swietelsky, která stavbu pro-
váděla, pozvala přítomné občany na ko-
láče, šampaňské či svařené víno.
Dalším splněným úkolem se stala dlou-
ho slibovaná oprava střechy nejstaršího 
stavení v obci - Slovácké chalupy. Běž-
nou údržbu a drobné opravy na chalu-
pě zajišťují členové Muzejního spolku ve 
spolupráci s obcí. Stavení bylo zpřístup-
něno pro veřejnost v květnu 2007. Od 
té doby se zde v závislosti na ročním 
období připravují stálé muzejní expozi-
ce. Návštěvníci mají možnost chalupu 
navštívit každou neděli v období od 
Velikonoc do konce září. Po telefonické 
dohodě se správkyní chalupy si lze toto 
muzeum prohlédnout i mimo otevírací 
dobu. V letošním roce bude dokončena 
také rekonstrukce hospodářské míst-
nosti, tzv. „maštale“, a to podle původ-
ních historických plánů. Na opravy byly 

na novém nosiči bude i česko-sloven-
ský duet ‚Tráva‘ s Darou Rolins, kterou 
jsme napsali společně s písničkářem 
Pavlem Helanem.“ 
Milovníci tohoto žánru se mohou již 
dnes těšit na koncert, kterým Petr Ben-
de i letos ukončí vánoční turné v Dol-
ních Bojanovicích. Termín koncertu byl 
dohodnut na úterý 21.  prosince 2010. 
Informace budou včas zveřejněny.

Vepřová hostina nahradila 
klasickou zabíjačku

Petr Bende si zahrál opět s cimbálovou muzikou Grajcar

Vepřová hodová hostina se vydařila

Baby klub Sluníčko
S příchodem velkého počtu dětí za po-
slední tři roky a s ním i vlnou mediální 
či elektronické informovanosti veřejnosti  
o všech možnostech moderního způso-
bu péče o dítě a jeho výchovy vznikla 
také v obci Hrušky potřeba podpořit 
rodiny s dětmi, které ještě nenavštěvují 
školní zařízení. Byl proto založen „krou-
žek“s kreativním zaměřením. 
S touto nabídkou nejdříve přišla Základ-
ní škola v Hruškách, kde se chopila to-
hoto záměru paní učitelka Mikolášková. 
S příchodem velkého množství mladých 
rodin do obce se o tento „kroužek“ za-
čaly maminky čím dál tím aktivněji za-
jímat, až nakonec skalní organizátorky 
všech akcí, paní Magda Bradávková 
a  Ivana Jančálková, založily v roce 
2007 �Baby klub Sluníčko�. Na konci 
roku 2008 převzaly vedení paní Dag-
mar Valentová a Jana Tomšejová a na 
návrh  rady obce Hrušky se přemístily 
s Baby klubem do samostatného pro-
storu – v přístavbě tělocvičny ZŠ. Díky 
starostovi obce Josefu Trechovi, který 
zajistil rekonstrukci a základní vybave-
ní klubu, a ředitelce ZŠ Mgr. Svatavě 
Bradávkové, která poskytla novou míst-
nost a možnost využívat i tělocvičnu, 
získal Baby klub zcela novou podobu. 
Děti i s rodiči mají větší prostor na hraní  
a možnost volnějšího pohybu.

Baby klub Sluníčko je určen pro děti 
od narození do šesti let, jejich rodiče, 
prarodiče a také pro těhotné maminky. 
Hlavním cílem Baby klubu je, aby si i ti 
nejmenší zvykali na kolektiv vrstevníků 
a rozvíjeli tak své sociální dovednosti, 
mezi které patří umění komunikovat, na-
vazování nových vztahů, soutěživost a 
také umění ustoupit a rozdělit se s ostat-
ními. V klubovně se mohou seznámit 
s tvořivými činnostmi, jako je např. kres-
lení, malování, lepení, stříhání, nebo 

se v tělocvičně zapojit do kolektivních 
sportovních her a cvičení s hudbou pod 
vedením cvičitelky. Děti se návštěvami 
Baby klubu dostanou do jiného prostře-
dí, mají možnost se podílet na dětských 
společenských akcích a také na osla-
vách různých kulturních tradic. Každý 
rok se organizuje Drakiáda, Mikulášská 
besídka, tradiční Maškarní ples, Veliko-
noční nadílka, velký Dětský den ve spo-
lupráci se ZŠ a na závěr roku Soutěžení 
na odrážedlech a kolech i s opékáním 
špekáčků. 
V prostorách klubovny je k dispozici 
dětská postýlka, křeslo pro kojení, cho-
dítko, trampolína, hračky, výtvarný ma-
teriál, koberec a stolky s židlemi, šatna 
a sociální zařízení. V době činnosti Baby 
klubu lze využívat i prostor tělocvičny  
a školní hřiště. Přístup pro kočárky je 
bezbariérový.  
K cílenějšímu rozvoji hudebního cítění 
dětí, jejich kreativity a řeči mohou rodi-
če využít možnosti navštěvovat v Baby 
klubu hudební kroužek „První krůčky 
k hudbě“ pod vedením odborné učitelky 
z Hudební školy YAMAHA. Děti se naučí 
poslouchat hudbu, vnímat rytmus, opa-
kovat různá slova, taneční pohyby a na-
konec i celé písně, básničky a říkadla.
Maminky i v době těhotenství mají 
v Baby klubu možnost se na chvíli vyma-
nit z každodenního kolotoče domácích 
prací, popovídat si o denních radostech 
a starostech, vyměnit si zkušenosti. Lá-
kavé jsou také burzy dětského obleče-
ní, sportovních potřeb a hraček, které 
maminkám ušetří především čas jak pro 

čerpány prostředky z dotačních fondů.
Také letos pokračuje obec v budování. 
Již začátkem března byla zahájena vý-
stavba nového sběrného dvora, jehož 
dokončení je plánováno na konec srpna 
2010. Částka 12,5 mil. Kč bude hrazena 
z dotací, které byly získány.

Vánoční turné ukončil 
Bende opět v Bojanovicích
Již čtvrtým rokem vystoupil Petr Ben-
de se svým Bandem a vybranými hos-
ty v Dolních Bojanovicích. Koncert se 
konal v úterý 22. prosince v Obecním 
domě. O oblibě tohoto vánočního turné 
svědčí každoročně vyprodaný sál. Pra-
videlným hostem koncertu je cimbálová 
muzika GRAJCAR, bez které si koncert 
nedovedeme představit a Petrův otec 
Ján Bende. Letošním „speciálním hos-
tem večera“ se stala folková legenda 
Wabi Daněk. Se svými „Hudsonskými 
šífy“ a písní „Listopad“ rozezpíval pří-
tomné publikum. „S Petrem se znám už 
velmi dlouho. Hrál ještě předtím, než se 
stal Superstar. Je to člověk, který žije 
pro muziku, takoví lidé jsou políbení, 
umanutí, muziku milují a na jejich pro-
dukci je to znát,“ odpověděl Wabi na 
otázku, proč se rozhodl vystoupit na vá-
nočním turné v tomto složení.
Petr po koncertě prozradil, že chystá 
natočení nového CD: „Bude to třetí au-
torská deska a moc se na ni těším. Pís-
ně jsem skládal v průběhu posledních 
dvou let a teď z nich vybírám, dopisuju 
texty a zanedlouho se zavřeme do stu-
dia a začneme natáčet. Jednou z písní 

Závěrem roku 30. prosince 2009 pozval 
starosta obce občany na Vepřovou hos-
tinu. Ve čtyřech stáncích mohli návštěv-
níci zdarma ochutnat klobásky, čerstvě 
uzené maso, opečené selátko či povid-
lové a makové buchty. K pití byla nabí-
zena boršická pálenka a svařené víno.
Přítomní účastníci se bavili a užívali si 
předsilvestrovou zábavu. Zazpívat při-
šel Dětský sbor ZUŠ Dolní Bojanovice 
a Mužský sbor z Josefova. Od 15 hod. 
hrála cimbálová muzika Grajcar a Zá-
druha a bojanovští harmonikáři. 
Tradice Jarního hudebního festi-
valu pokračuje už 13. ročníkem
Již 13. rokem jsou milovníci vážné hudby 
každoročně zváni na festival, který pořá-
dá obec ve spolupráci se Základní umě-
leckou školou Dolní Bojanovice v před-
velikonočním období. Letos se konaly 
pouze dva koncerty. První zahájila v ne-
děli 14. března duchovní hudba v podání 
pěveckého sboru Ondráš z Nového Jičí-
na a Virtuosi di Mikulov.
Festival ukončil komorní koncert Felixe 
Slováčka v doprovodu Borise Krajného 
v neděli 28. března. Na programu byly 
např. skladby Fryderyka Chopina, Bar-
tholdyho, Zdenka Fibicha, ale i světo-
známé melodie Jaroslava Ježka či Mo-
riconeho „Tenkrát na západě“.
Andrea Červenková, foto: Jaroslav Skočík

shánění těchto věcí, tak i jejich prodej. 
Organizují se dvakrát ročně, a to na jaře 
a na podzim.
Účast na různých dětských akcích 
může přinést všem rodinným přísluš-
níkům do jejich života s dětmi spoustu 
nových pěkných zážitků. Pokud bydlíte 
mimo město a přemýšlíte, jak naplnit 
čas svých dětí, které jsou příliš malé, 
na různé předškolní a školní zájmové 
kroužky a nechcete pokaždé cesto-
vat za zábavou příliš daleko, přijďte za 
námi do Baby klubu Sluníčko v Hruš-
kách. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Mgr. Dagmar Valentová

Zima v Hruškách – Přivolávání jara v podání 
místních trhovců                  Foto: Jan Križko
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Pyžamový ples

Pyžamový ples
Na sobotu 16. ledna jsme si všichni po 
roce opět připravovali nová pyžama. 
Proč? Naši hasiči  pořádali tradiční Py-
žamový ples. Z okolí se k nám sjížděli 
přátelé humoru a tance. Místní zaujímali 
prostory sálu již před 19. hodinou, aby 
si zajistili místa. Ve 20 hod. byl sál plný 
a stále přicházeli noví a noví v pyžamu 
oblečení návštěvníci, dokonce i náš 
starosta přišel takto vystrojený. DJ se 
postaral o krásné písničky a všichni pří-
tomní svorně tančili až do rána. Spát se 
nikomu nechtělo a kdo odcházel domů, 
měl alespoň ušetřenou práci s vysvlé-
káním, pyžamo už měl každý na sobě...

Ples autoškol
Společenský ples autoškol se u nás ko-
nal poprvé a získal si hned své příznivce. 
Po dlouhé době jsme mohli vidět ženy, 
které měly na sobě krásné dlouhé ple-
sové šaty. Pohledem na ně jsme si za-
vzpomínali na doby, kdy dlouhé šaty pa-
třily neodmyslitelně k plesům. DJ navodil 
písničkami správnou atmosféru, která 
dodala tomuto plesu jistou noblesu. 

Country bál
Milovníci country písniček a dobré zá-
bavy přišli podpořit akci obce, která po-
řádala dne 13. února Country bál. Bo-
hatá tombola již tradičně patří k velkým 
tahákům této akce. Vystoupení skupiny 
orientálních tanců ADIRA z Hodonína 

Plesy, maškarní a karneval
Letošní rok v Kosticích započal opět 
zajímavými akcemi. Krojový ples, Ples 
Regionu a také beseda „Jak u nás bý-
vávalo“ dopadly velmi dobře. V únoru 
se uskutečnila ještě Maškarní merenda 
pro dospělé a také karneval masek pro 
děti. Uvedené akce měly velkou účast 
a proběhly ke spokojenosti všech zú-
častněných. 
Další kulturní události v obci plánujeme 
na květen, kdy k nám přijedou zazpívat 
již podruhé operetní umělci se svým 
představením. V polovině června se 
uskuteční Festival dětských souborů, 
kdy do Kostic zveme soubory s dětský-
mi členy a představí se nám svými do-
vednostmi v oblasti folkloru. Karneval masek pro děti

všechny svým uměním břišních tanců 
příjemně překvapila.

Malování pro radost
Na neděli 21.2. obec připravila pro děti 
i dospělé  již II. ročník  malování, ten-
tokrát pod názvem – Malujeme si pro 
radost. Děti současně předvádějí svoji 
šikovnost při různých hrách a soutě-
žích. Obrázky pak budou vystaveny při 
dětském dnu 27.6.2010.

Smrtná neděle
Již tradičně 14 dní před Velikonocemi se 
scházejí všechna děvčata od 2 do 15 let 
ve slováckých šatech v kostele na mši. 
Jde totiž o Smrtnou neděli (tzv. Smrtnica). 
Stárky a podstárky vedou menší děvča-
ta k oltáři. Po mši se děvčata scházejí u 
kostela, stárky dají poslední instrukce: 
všechny zpívat naučenou píseň a hlasi-
tě! Určená děvčata nesou nádoby na sůl, 
mouku, sádlo, vejce. Stárky nesou ,,jelito“ 
(metla obalená prostěradlem, na vrcholu 
přišité starší malované mašle, na nich při-
lepené sv. obrázky a šňůrky, na kterých 
jsou navlečené korálky a nastříhané po-
hlednice na malé čtverečky, vrch zdobí 
pozlacená makovička), podstárky dohlí-
žejí na konci průvodu na nejmenší děti. 
Za zpěvu písně Smrtná neděla, kdes klíč 
poděla…obcházejí celou obec.
Růžena Hasilová

V únoru se konal již II. ročník  malování, tentokrát pod názvem Malujeme si pro radost Z oslavy Smrtné neděle v Josefově

Maškarní merenda Ples Regionu Podluží

Krojový ples
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Obec připravuje spolu s místními spolky a sdruženími Den pro Ladnou

Rybova Vánoční mše přinesla 
další peníze na opravy kostela
Kostel sv. Archanděla Michaela v Ladné 
představuje ojedinělé a nezaměnitelné 
dílo charakteristické pro dobu panování 
Jana II. z Lichtenštejna. Stavební plány 
vypracoval, stejně jako pro kostel v Poš-
torné, knížecí architekt Karl Weinbren-
ner, který pro lanštorfský chrám zvolil 
novorománský styl. Materiál na stavbu 
dodávala knížecí cihelna v Poštorné, 
podle obecní kroniky bylo použito na 
250 druhů glazovaných a neglazova-
ných tvarovek a obkládacích cihel. 
Dne 26. prosince 2009  uspořádala 
Obec Ladná v kostele koncert, na kte-
rém členové Slováckého krúžku  Char-
vatčané předvedli výborným výkonem 
Českou mši vánoční „Hej, mistře“ Jana 
Jakuba Ryby. Zpěváky doprovázel 
patnáctičlenný orchestr pod vedením 
dirigenta Františka Macinky. Výtěžek 
koncertu ve výši 7.053,- Kč předala sta-
rostka obce  Pavlu Křivému z Římsko-
katolické farnosti Podivín. Peníze bu-
dou použity na další postupné opravy 
kostela. V roce 2007 proběhla zásadní 
oprava fasády, na kterou se složili věří-
cí, přispěla Obec Ladná a stotisícovou 
dotací také Jihomoravský kraj. 
V roce 2008 byla opravena nejvyšší část 
věže, v únoru 2009 byla provedena mo-
dernizace pohonu kostelních zvonů. Me-
chanismus pohonu byl sice ještě provo-
zuschopný, ale problémy se vyskytovaly 
hlavně v zimních měsících. K stávajícím 
elektromotorům byly namísto mechanic-

kých systémů pro výkyv zvonů namon-
továny elektronické regulace. Opravu 
zaplatily kostelní zpěvačky ze svého fon-
du. V průběhu roku 2009 se uskutečnily 
další opravy bočního kostelního traktu 
- patro hodin. Kromě zednických prací  
a úprav elektroinstalace byl vyroben 
nový, spolehlivější a na údržbu jedno-
dušší náhon z hodinového stroje na 
vlastní ručičky hodin. Klec hodin byla 
zpevněna, nevyhovující strop nahrazen 
novým, a to z palubních desek.
Veškeré  tyto práce byly provedeny 
zdarma. Na  každé obci se pozná, když 
se najde pár lidí ochotných pracovat 
pro své okolí bez nároku na honorář. 
Pro ladenský kostel jsou takovými lid-
mi zejména manželé Struhárovi, kterým 

vypomáhají i další občané, např. Petr 
Baránek, Josef Markovič a další.

Den pro Ladnou
Kulturní komise Obce Ladná společně  
s místními spolky a sdruženími chystá na 
letošní květen akci nazvanou „Den pro 
Ladnou“. Tato akce se bude konat v so-
botu 1. května 2010 a bude zahájena 
průvodem po obci a poté na několika sta-
novištích po obci  představí svou činnost 
členové spolků, sdružení a dalších orga-
nizací. Kromě prezentace činnosti budou 
na několika místech probíhat soutěže, je-
jichž vyhodnocení proběhne na odpoled-
ním táboráku v parku Rasovna. Zájemci 
se tak budou moci podívat do hasičské 
zbrojnice, kde shlédnou ukázky zásaho-
vých technik a také si je sami vyzkouší. 
Na dvoře mateřské školy si budou moci 
zájemci připravit a zkonzumovat pokr-
my z tradiční ladenské zeleniny - mrkve, 
pan Josef  Vošvrda vystaví svou sbírku 
kamenů a minerálů. Sdružení občanů 
Ladné chystá výstavu, na které občané 
představí své koníčky a výtvory z nich 
vycházející - fotky, obrazy, keramiku, pa-
ličkování, práci se dřevem apod. Obě vý-
stavy budou moci návštěvníci shlédnout 
v tělocvičně místní školy. Do programu se 
zapojí také chovatelé s výstavou drobné-
ho zvířectva a také myslivci a sportovci. 
Podlužácké písničky přednesou členové 
Slováckého sdružení Lanštorfčané.
Celý den pak zakončí zábava u Pohostin-
ství U Parku na Rasovni. Zváni jsou všich-
ni - děti i dospělí, domácí i přespolní.
Bohumila Tesaříková

Obec Ladná uspořádala v kostele koncert - vánoční mši „Hej, mistře“ Jana Jakuba Ryby

Znáte lanžhotskou chasu?
Věřím, že většina obyvatel regionu Pod-
luží určitě ano. Tak jako v okolí, i v Lanž-
hotě se udržují lidové tradice a jejich 
nositeli je krojovaná mládež, pochopi-
telně za velmi cenných rad a zkušeností 
svých rodičů a dalších ochotných lidí, 
připravených vždy a každému poradit  
a pomoci.
Mládež v Lanžhotě se neorganizuje 
v tzv. „krúžku“, jako je tomu např. v Mo-
ravské Nové Vsi, ale kdo chce „chodit 
v kroji“, prostě ke krojovým muzikám 
chodí a tím se zařadí mezi chasu. Je 
to mládež od 15 let, která po ukonče-
ní základní školy jde poprvé na krojový 
výlet, konaný v červenci. Horní věková 
hranice je neomezená. S počtem nově 
příchozích je to různé. Některý rok při-
jde třeba jeden hoch a pět děvčat, další 
rok zase naopak a tím se počty vyrov-
návají. Úrodný byl rok 2009, kdy přišlo  
9 chlapců a 7 děvčat. Záleží vždy na 
partě mladých, kteří se již ve škole do-
mluví, učí se během posledního roku 
školní docházky tancovat a zpívat a za-
pálení ke kroji je neopustí. Pokud rodiče 
mohou, tak jim kroj pořídí (často za fi-
nanční pomoci prarodičů) a všichni mají 
radost – mladí, že se mohou nastrojit  
a pobavit, rodiče, prarodiče a příbuzní, 
že se mají na koho podívat.
Přinášíme fotografii lanžhotské chasy 
z krojového plesu 2010, kde bylo 51 
krojovaných. Z tohoto počtu je zřejmé, 
že kroj u nás nezanikne. Naopak, že 
tato krása bude dál pokračovat a při-
táhne mezi chasu další mládež.
Zábavy musí někdo organizovat a o vše-
chno se starat, proto jsou na Štěpána 
zvoleni dva stárci. Pro rok 2010 je to Jin-
dřich Jeřábek a Jaroslav Dubský. Určitě 
jim v tom pomohou i obě stárkové – Pet-
ra Vališová a Regina Zahradníková, které 
byly zvoleny v úterý na hody 2009 a jejich 
funkce také trvá rok. U nás se koná téměř 
každý měsíc zábava, kdy mládež obléká 
kroj, ať už slavnostní nebo všednější, tak-
že při jeho pořízení se počítá s tím, že 
se také „užije“. Po krojovém plese, který 
se koná v lednu, je to v únoru fašanková 
zábava s již tradičním setkáním stárků, 
velikonoční zábava, v červenci krojový 
výlet, v srpnu zahrávání hodů, v září pak 
vrchol – hody a hodky, v listopadu Kate-
řinská zábava se setkáváním stárkových 
a v prosinci Štěpánská zábava. Dále se 
kroj obléká na církevní svátky – Nový rok, 
na sv. Štěpána, Velikonoce, Boží Tělo,  

1. sv. přijímání, poděkování za úrodu a 
další významné příležitosti. I na tyto pří-
ležitosti se někdy najdou jedinci, kteří se 
do kroje nastrojí a tak přispějí ke slav-
nostní atmosféře.
Již několik let se říká, že kroj zanikne, 
že nebude nikdo, kdo si kroj oblékne. 
Je pravda, že každodenní nošení kro-
je doznívá. V současné době je to asi 
poslední generace, která se obléká jak 
do všedního, tak svátečního kroje. Mů-
žeme to vidět v každé obci, že tito staří 
lidé umírají a jejich děti chodí jen v „pan-
ském“, ať už ve všední den nebo v neděli 
a ve svátek. Slovácké šaty, šátky, vlňáky, 
boty aj. se sice v rodině uchovávají, ale 
už si je málokdo obléká.
Je pravda, že se říkalo, že v Lanžhotě si 
zájemce o kroj obstaral všechno, co ke 
kroji patří. Ani dnes tomu není jinak. Je 
zde dost šikovných rukou, které krojové 

součásti šijí, vyšívají, malují, shánějí po-
třebný materiál, perou, škrobí, žehlí. 
Krása kroje je také v tom, že se neustá-
le obnovuje a udržuje. Obětavým lidem 
tímto vyslovuji velké poděkování. K nim 
se vrátíme v dalších číslech regionálního 
zpravodaje, kdy vám je představím.
Hana Tučková

Holba starosty města Lanžhot 
Hráč se soustředí na svůj hod, srovná tělo 
i kouli v ruce, s nápřahem se rozbíhá a 
hází. Koule prosviští středem dráhy, rych-
lost i směr jsou výborné. Všem přihlížejí-
cím se myslí mihne, že tento hod bude za 
devět bodů. Okamžik pravdy se blíží… a 
smůla. Sedm kuželek zůstává tvrdošíjně 
stát, jako by se vysmívaly, že na ně jen tak 
někdo nemá.  I takovéto situace prováze-
ly letošní turnaj Regionu Podluží o Holbu 
starosty města Lanžhot v kuželkách.
V pořadí už desátého turnaje se letos 
zúčastnilo všech 14 obcí našeho regio-
nu. Každá obec vyslala čtyři zástupce a 
z předkol, které byly 16. a 17. února, se 

do finále probojovala družstva z Tvrdo-
nic, Prušánek, Josefova, Starého Pod-
dvorova a samozřejmě nezůstala poza-
du ani pořádající obec Lanžhot. Důvěru 
jsme vložili do vítězné sestavy minulých 
let: Hrnčíř, Pardík, Jablonický a Petrla. 
A jak turnaj probíhal? Finále se odehrálo 
23. února, a jak již první odstavec na-
značil, nějak se nám nedařilo, snad pro-
to, že jsme chtěli obhájit loňské vítězství 
a snažili se až moc nebo štěstí prostě 
přálo více soupeřům, zkrátka kuželky 
ne a ne padat. Zpočátku se situace vy-
víjela docela špatně, ale nakonec bylo 
shozeno přesně tolik kuželek, aby to 
stačilo na druhé místo. A jak vypadala 
výsledková tabulka? Na prvním místě 
Prušánky 394 kolků (dlužno dodat, že 
tihle hráči se kuželkám věnují, dalo by 
se říci, že profesionálně), druhé místo 
Lanžhot 372 kolků, třetí Josefov 366 

kolků, čtvrté Tvrdonice 323 kolků, páté 
Týnec 279 a šesté Starý Poddvorov 250 
kolků. Nejúspěšnějším jednotlivcem byl 
Zdeněk Hosaja z Prušánek.
Hráči se snažili, jak mohli, ale důležitější 
je, že nikdo to nebral až moc vážně a 
všichni se přišli hlavně pobavit, pozdra-
vit své známé, říct si co je nového a cel-
kově utužit dobré vztahy. Podle hesla: 
Není nutné vyhrát, ale zúčastnit se!
Turnaj v Lanžhotě se stal nepsanou 
tradicí a jistě se v ní bude pokračovat,  
i když kdo ví, deset let je dlouhá doba 
a třeba se příště sejdeme někde jinde. 
Možná přejdeme na dalších deset let  
k bowlingu. Nebo že bychom hodili ru-
kavici Prušánkám? Zatím je to nejasné, 
čas ukáže, co bude dál. 
Vítězná družstva v minulém desetiletí: 
2001 – Lanžhot, 2002 – Lanžhot, 2003 
– Týnec, 2004 – Prušánky, 2005 – Pru-
šánky, 2006 – Josefov, 2007 – Lanžhot, 
2008 – Josefov, 2009 – Lanžhot, 2010 
– Prušánky.
Martina Čadová
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Výročí 760 let od nejstaršího 
písemného dokladu o Lužicích
Na území České republiky se Lužice 
řadí mezi nejstarší historicky doložené 
obce a města. V roce 2010 si připome-
neme již 760 let od prvního písemného 
dokladu o existenci naší obce. 
Toto první písemné svědectví o Lužicích 
se nalézá v pramenech Moravského 
zemského archivu v tzv. Velehradském 
kodexu. Je to středověká, latinsky psa-
ná listina pocházející z kanceláře teh-
dejšího papeže Inocence IV. Papežská 
listina s datem 17. prosince 1250 je 
adresována opatu a řeholním bratřím 
- cisterciákům usídleným v té době na 
moravském Velehradě.  
Touto listinou přijala papežská stolice 
klášter pod svoji ochranu a potvrdila mu 
všechna privilegia, svobody, statky a 
ostatní majetek Tímto způsobem se do 
vlastnictví kláštera dostaly i mnohé mo-
ravské obce (vsi) a mezi nimi i ves Lužice 
(Luscicz). Papežská listina, která přináší 
svědectví i o Lužicích v roce 1250 není 
originálem. Originál byl pravděpodobně 
zničen v roce 1421 při útoku husitských 
vojsk na klášter. Historická hodnota opisu 
listiny není tímto dotčena.  
Dnes již bezpečně víme, že naše obec 
před 760 lety nejen existovala, ale 
měla již své dnešní jméno a dokonce 
o ní věděli i v sídle papežské stolice. 
To ovšem neznamená, že před rokem 
1250 byl tento prostor neosídlen.  Bo-
haté archeologické nálezy v katastru 
obce (keramika, zlaté spony, nože, jeh-
lice, popelnice a jiné) nás přesvědču-
jí, že území bylo osídleno již v pravěku  
a určitě v době velkomoravské. Ale to 
už zase jiný příběh.
PhDr. Miroslava Rošková, CSc.

Akce k výročí 760 let obce
Kulturní rok 2010 v Lužicích bude ve 
znamení tohoto významného výročí. 
760 let od 1. písemné zmínky jsme si 
poprvé připomněli Novoročním koncer-
tem vážně hudby v kostele. Následují 
akce: Den kopce, Jarní slavnosti, Veli-
konoční zábava s koštem vín. Vyvrcho-
lením oslav bude předhodové zpívání, 
v jehož rámci se uskuteční křest CD 
Lužických Mužáků a publikace o obci. 
Věříme, že pozvání na tuto akci přijmou 
nejen občané Lužic, ale i z ostatních 
obcí Regionu Podluží.                     J.A. Lužická laťka                        Foto: ZŠ Lužice

Experti na občanskou společnost 
jednali opět na Podluží
Tým expertů  na občanské aktivity  
z České republiky, Slovenska, Ma-
ďarska a Rumunska využil vyhlášené 
moravské pohostinnosti a sešel se již 
tradičně v Moravské Nové Vsi v sídle 
Jihomoravské komunitní nadace. 
Tématem jednání byl tentokrát průzkum 
do jaké míry je v zemích bývalého vý-
chodního bloku stále zajímavé téma líd-
rovství. V projektu podpořeném Amba-
sádou USA si experti kladli otázku, jak 
hodně je pro dnešní mladé lidi atraktivní 
být lídrem ve své komunitě. Předběž-
ně se dá říci, že i v dnešní době je pro 
mnohé zájemce tato pozice stále vyhle-
dávanou. Můžeme konstatovat, že se 
lídry ve své komunitě stávají mladí lidé, 
kteří mají potřebu kreativní seberealiza-
ce a touhu řešit místní problematiku dle 
vlastních schopností a potřeb ku pro-
spěchu celé komunity.
K tomuto účelu je prostor neziskových 
aktivit přímo ideální. Tématem lídrov-
ství  mladých lidí se v našem regionu 
věnuje Jihomoravská komunitní nada-

Tým expertů  na občanské aktivity se sešel již tradičně v Moravské Nové Vsi 

Fašaňku, fašaňku…
Kdo neviděl balet Labutí jezero v pro-
vedení lužických mužáků a jejich ro-
dinných příslušníků, může jen litovat. 
Pánové v rolích křehkých baletek s prů-
svitnými tylovými sukničkami byli prostě 
neodolatelně sexy. 

Na fašaňk dorazila v plenkách také 
naše omladina, lužické seniorky. Jejich 
maminka, která si nejmenší miminko 
přivezla v kočárku, se jim usilovně sna-
žila najít tatínka. Podle toho, že malého 
drobečka pánové doslova nosili v náru-
čí, můžeme soudit, že uspěla. Názorně 
nám promítla obrázek z minulosti rodina 
Ludmily Schönové, která od Nilu přivola-
la dávné faraony, jejich manželky a jiné 
významné osobnosti té doby ve fantas-
tických kostýmech vlastní výroby. Roz-
tomilá byla také skupina květinek, které 
vyhlásily konkurz na svého zahradníka. 
Ke konci fašaňkové zábavy měla každá 
květinka zahradníků několik. Dostavil se 
čaroděj s krásnou čarodějkou, paní dok-
torka se svým pacientem, Ivánek s Nas- 
těnkou, sálem se potulovala prasečí  
a ptačí chřipka, ale naštěstí nikoho nena-
kazily, neboť se všichni sice vydatně, ale 
v únosné míře desinfikovali alkoholem. 
K maškarnímu křepčení vyhrávala naše 
oblíbená skupina Tornádo pod vedením 
p. Šišky, v tombole byly připraveny hod-
notné ceny. Zastoupena byla také média 
v podobě nám již známého p. Pechury 
z Televize Slovácko. Bohužel se nám 
nepodařilo zjistit, za jakou byl masku. 
Účast „civilů“ byla sice slabá, ale zába-
va byla výborná. Proto příští rok nezavá-
hejte a přijďte, bude to ještě lepší.  
V. Kotásková

Lužická laťka
Ve čtvrtek 25. února se v lužické spor-
tovní hale sešli žáci ze čtyř základních 

škol, aby porovnali své schopnosti se 
stejně starými vrstevníky ve skoku vy-
sokém. Soutěž Lužická laťka pořádáme 
v naší škole již několik let. V loňském 
roce jsme oslovili školu z Mikulčic a v le-
tošním roce jsme nabídli účast i dalším 
školám Regionu Podluží. Téměř osmde-
sát účastníků z Lužic, Prušánek, Lanž-
hota a Mikulčic se pokoušelo laťku pře-
konat tak, jak jim to šlo nejvíce. Všichni 
statečně bojovali a dosáhli svých nej-
lepších osobních výkonů. Mnozí z nich 
překonali i svůj osobní rekord. V kate-
gorii dívek se podařilo Věrce Kotásko-
vé (7. tř.) z Lužic skočit nejen její, ale 
i školní rekord 140 cm. Školní rekord  
172 cm v kategorii chlapců drží Lukáš 
Parák (dnes již bývalý žák školy). V le-
tošním roce přeskočil laťku nejvýš Adam 
Koštuřík (9. tř.) z Lužic, a to 165 cm.
Po celou dobu panovala příjemná atmo-
sféra. Na organizaci soutěže se podíleli 
učitelé a žáci ZŠ Lužice, obec Lužice 
a firma Lutes, s.r.o. Lužice. Myslím, že 
se nám letošní Lužická laťka vydařila. 
Sportovcům blahopřejeme, organizá-
torům a pedagogickému doprovodu 
všech účastníků děkujeme. 
Mgr. Jana Líčeníková

Maškarní zábava             Foto: Jana Králová

ce, když v rámci Klubu přátel JMKN 
vychovává  studenty dobrovolníky pro 
své veřejnoprospěšné aktivity. Sou-
částí jednání byla i  prohlídka vinař-
ských zákoutí  Moravské Nové Vsi, 
konkrétně Zátiší a Výmol, prezentace 

vinařských tradic a samozřejmě ná-
vštěva jednoho z vinných sklípků, ten-
tokrát  sklepu mladé vinařky Ivany To-
manové a ochutnávka jejích tekutých 
pokladů.
Zlata Maděřičová

Karneval v Moravské Nové Vsi
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Obecní ples

Pacienti se sejdou v zasedací místnosti a poté navštíví lékařku

Co se děje v Žižkově
Přestože také Žižkov přikryla letos po-
čátkem roku sněhová peřina, společen-
ský život v něm ani náhodou neusnul. 
Plesová sezona proběhla se vší pará-
dou a pozornost vzbudily i další akce 
– veřejná zabíjačka, kterou uspořádali 
místní hasiči nebo fašaňková obchůzka 
spojená s pochováváním basy v režii 
místního dětského folklorního souboru 
Žižkovjánek.
Plesovou sezonu zahájila vlastně už sil-
vestrovská zábava, tentokrát s upírskou 
tématikou, kterou uspořádala místní 
chasa. Netradiční Silvestr se v žižkov-
ském kulturním domě, vyzdobeném mj. 
pravou upírskou rakví, slavil už potřetí, 

Ples Obecního úřadu
Tak jako každý rok, i letos v únoru se 
konal Obecní ples v Novém Poddvoro-
vě. Zahájení se ujali žáci ZŠ ve Starém 
Poddvorově, kam chodí i děti z naší 
obce. Polonéza zatancovaná dětmi ve 
věku do deseti let byla velmi roztomilá 
a působivá. K tanci a poslechu hrála již 
tradičně dechová hudba TÚFARANKA. 
Bohatá tombola rovněž přispěla k dobré 
náladě. Aby jí bylo ještě více, přijely k 
nám ženy ze spřátelených Šardic a za-
tancovaly všem k potěše bujný a svižný 
kankán, samozřejmě v patřičných kos-
týmech. Sál byl plný místních i přes-
polních hostů, kterým se v pozdních 
nočních hodinách ani nechtělo domů. 
Pozdrav na rozloučenou ode všech 
zněl: Příští rok na shledanou!

Senioři v naší obci
Ne každý starší občan z naší dědinky 
má možnost dopravit se autem k lékaři 
do Čejkovic, kde působí naše obvodní 
lékařka paní MUDr. Ludmila Cerma-
nová. Cesta ze zastávky autobusů ke 
Zdravotnímu středisku je pro staršího 
člověka dosti dlouhá. Proto jsme se už 
před léty dohodli na návštěvách lékařky 
v naší obci.
Při rekonstrukci Obecního úřadu se do 
projektu zařadila i malá místnost, která 
slouží jako ordinace. Pacienti se sejdou 
v zasedací místnosti, popovídají si a 
poté navštíví lékařku, která provede jed-
noduchá vyšetření. Sestřička změří krev-
ní tlak a pacient obdrží recept na své 
obvyklé léky. Všem se tak ušetří spousta 
času a nemilé cestování. A spokojená je 
i doktorka Cermanová, která má dobrý 
přehled o svých pacientech.

Turnaj o holbu starosty Lanžhota
Naše družstvo kuželkářů, složené ze 
zastupitelů obce, se sice neumístilo na 
nejvyšších příčkách žebříčku, ale jak 
zní heslo všech amatérských závodní-
ků: Není nutné zvítězit, ale zúčastnit se!

Při rekonstrukci Obecního úřadu vznikla malá ordinace

Družstvo kuželkářů

Upírský Silvestr

před dvěma lety byl ústředním motivem 
večera Al Capone a chicagská mafie, 
loni zase film Pomáda a sedmdesátá 
léta minulého století.  
V sobotu 16. ledna následoval tradiční 
krojový ples. Na něm pochopitelně ne-
chybělo tradiční předtančení České be-
sedy v podání krojované chasy i dětí ze 
Žižkovjánku. Dne 6. února se uskuteč-
nil oblíbený maškarní bál, pořádaný TJ 
Moravský Žižkov, kde k tanci a posle-
chu hrála skupina EssoMusic a o týden 
později neméně oblíbený country bál, 
který se v Žižkově za doprovodu coun-
try skupiny Amulet konal už poosmnác-
té. Výtěžek akce byl jako každý rok vě-
nován dětem v mateřské školce.

Také 3. ročník veřejné zabíjačky se 
opět velmi vydařil – i když letos byla 
návštěvníkům poněkud větší zima než 
předešlé roky. Ale o to víc jim chutnalo. 
Z poražených prasátek se celkem vy-
robilo kolem 350 jaternic, 230 jelit a asi 
55 tlačenek. Dohromady se i s ovarem 
a gulášem zkonzumovalo asi 700 kg 
vepřového masa. 
Dne 20. března se konala tradiční Jo-
sefská výstava vín a přichystány jsou  
i další akce – 30. dubna Pálení čaro-
dějnic v areálu vinařské uličky Agrární,  
22. května Májová zábava na sóle před 
KD a 5. června Dětský den na hřišti.  
V Žižkově to zkrátka žije!                           JČ
Foto: archiv souboru Žižkovjánek a J. Lebloch

Flinstounovi na maškarním bále

Na krojovém plese tančily Českou besedu i děti z Žižkovjánku Fašanková obchůzka - maškary
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Ohňostroj
Rok 2010 jsme v naší obci uvítali ohňo-
strojem, bez něhož si příchod nového 
roku nedovedeme v Prušánkách ani 
představit. Světelný vodopád v prove-
dení firmy Cipytex z Tišnova vždy při-
nese divákům pěkný zážitek. Setkání na 
této akci začátkem roku je pro všechny 
příjemným a srdečným setkáním. Pro 
zahřátí podáváme dětem čaj a dospě-
lákům svařák. Víno každoročně ochot-
ně darují místní vinaři. Spotřeba roste 
úměrně s návštěvností, a tak našim vi-
nařům za jejich vstřícnost děkujeme.    

Plesová sezona     
Zimní měsíce byly v naší obci, tak jako 
všude, ve znamení plesové sezony. 
V letošním roce naši občané mohli na-
vštívit celkem čtyři společenské plesy, 
které měly velmi dobrou úroveň. Sou-
částí všech plesů byla bohatá tombo-
la, do níž přispěli podnikatelé z obce  
i z okolí. Všem, kteří tyto akce podporu-
jí, děkujeme.

Mužácký krojovaný ples
Konal se již druhou lednovou sobotu. 
Prušánečtí mužáci se na svůj ples, v po-
řadí již pátý, pečlivě připravovali. Pozvání 
přijaly mužské sbory z Dubňan, Hrozno-
vé Lhoty, Dunajovic, Týnce, Holíče, Kuk-
lova a další. Sněhová kalamita, která ten 
den postihla celou Moravu, se podepsa-
la na návštěvnosti. A není se čemu divit. 
Zasypané silnice a obavy z cesty odradi-

ly mnoho těch, kteří svou účast  přislíbili. 
Kromě domácích se dostavili jen hosté 
z Kuklova a Holíče. I přes malou účast 
se všichni dokázali při dechové hudbě 
Stříbrňance dobře pobavit. 

Krojovaný ples
Prušánecká chasa v čele se svými stár-
ky pořádala v lednu tradiční, již desátý 
krojovaný ples. Zahájen byl moravskou 
besedou, v níž se představila nejen 
domácí chasa, ale také chasa z Mo-
ravského Žižkova, Moravské Nové Vsi 
a poprvé chasa z Hovoran, jejíž odlišný 
kroj  se od podlužáckého podstatně liší. 
K nejlepším okamžikům plesu patří 
vždy slavnostní nástup krojované chasy  
provázený bouřlivým potleskem všech 
přítomných.  Kvalitní dechová hudba 
Mistříňanka  a velká účast  mládeže, 
dokázala vytvořit veselou náladu. Ne-
chyběla ani volba o  nejhezčí  „děvčicu  
a šohaja“ krojovaného plesu. Celý ve-
čer proběhl v příjemné a srdečné atmo-
sféře, která všem vydržela až do ran-
ních hodin. Pro všechny byl tento ples 
pěkným kulturním zážitkem a pro chasu 
povzbuzením do další práce. 

Ples SRPDŠ   
Společenský ples SRPDŠ je záležitostí 
především rodičů dětí, které navštěvují 
místní základní školu. Je tradičně zahá-
jen polonézou žáků devátých tříd, pro 
něž je tato chvíle slavnostním vstupem 
do společenského života. Mladé dámy 

vypadaly jako princezny z pohádky. 
Hned na první pohled bylo znát, že se 
na tento společenský večer pečlivě při-
pravovaly a svému vzhledu věnovaly 
nějakou tu hodinku. Společně se svými 
tanečními partnery působily na parke-
tu velmi příjemným dojmem, který oce-
nily hlavně dojaté maminky a babičky. 
K tanci i poslechu hrála hudební skupi-
na Lalia, která svým repertoárem doká-
zala pobavit všechny věkové kategorie.
 
Druhý kuželkářský diskoples 
Ani sportovci nezůstávají pozadu a 
snaží se zapojit do kulturního dění naší 
obce. Po loňském úspěchu uspořádali 
opět diskoples, který přilákal spoustu 
mladých lidí. Ti, co nejsou zrovna nad-
šeni pro dechovku a folklor, si mohli vy-
bít svou energii a ukázat  taneční um při 
diskotéce Petra Olivy. Večer byl  zpes-
třen ukázkou latinskoamerických tanců,  
která se všem líbila.  Dobrá organizace 
a příprava byla zárukou úspěchu celé 
akce. Veselá nálada vydržela všem až 
ranních hodin.

Májové zpívání 
Tradiční májové zpívání  připravuje Slo-
vácký krúžek na 29. května 2010. Tato 
oblíbená akce se bude konat  v Necho-
rách, v příjemném prostředí vinných 
sklepů. V programu se představí muž-
ské a ženské sbory z Podluží a přileh-
lých regionů. 
Vlasta Trechová

Malá obec a její škola
Jaký význam mají základní školy pro 
malé obce? Touto otázkou se zabýva-
lo i setkání Charty malých venkovských 
obcí Evropské unie, které v minulém 
roce v naší obci probíhalo.
Naše zahraniční hosty velmi zajímal 
stav škol v malé obci a porovnávali je 
s těmi většími. Z tohoto důvodu navští-
vili nejen základní školu ve Starém Pod-
dvorově, ale i v Dolních Bojanovicích a 
v Čejkovicích. Z rozhovoru s delegáty 
vyplynulo nadšení z našeho školství. 
Překvapeni byli ze služeb, které dětem 
poskytujeme v době mimo vyučování 
– možnost stravování ve školní jídelně, 
družiny, mimoškolní aktivity škol, o ba-
zénu jako součásti vybavení školy se 
jim ani nesnilo.
Ráda bych se ve svém článku touto 
otázkou zabývala podrobněji. Naši 
občané si na vlastní kůži vyzkoušeli, 
jak uhasínal život obce bez školy. Po 
tři roky byla totiž  uzavřena a teprve 
po listopadu na přání občanů se nám 
ji podařilo opět otevřít. Začínali jsme 
od nuly. Vše bylo nutno znovu zajistit: 
vybavení, pomůcky, personál. Když se 
dnes ohlédnu do minulosti, můžu hrdě 
konstatovat, že se nám podařil kus 

práce. Škola je plně vybavena moder-
ními pomůckami, vyučovací technikou, 
výukovými programy a dokonce jsme ji  
nadstavili o novou třídu. Jen tělocvična 
je velký sen, na který se nám asi do-
sáhnout nepodaří. Snad nám budouc-
nost přinese příhodnější finanční pro-
gramy podporující sport ve školách.
Škola je v malé obci, a to si troufám říci, 

indikátorem kulturního a společenského 
života. Po celý rok je u všeho kulturního 
dění obce. V průběhu roku připravuje-
me pro děti a občany společenské ak-
tivity, pomáháme jiným organizacím při 
zajišťování kulturních programů. V době 
plesové sezony žáci naší školy předtan-
čí všechny plesy nejen v naší obci ale i 
v Novém Poddvorově. Dodržujeme také 
podlužácké tradice  – Vynášení Smrtni-
ce, Fašank, hody. Obnovili jsme starou 
tradici Dětské krojované hody, která se 

v současné době stala festivalem dět-
ských národopisných souborů se zahra-
niční účastí. Navázali jsme na zpěvnost 
našich předků, vedeme děti ke zpěvu 
podlužáckých písní a každoročně pořá-
dáme pěveckou přehlídku dětí pod ná-
zvem „O perníkové srdce Poddvorova“. 
Podzimní Dýňový víkend je také aktivita 
naší školy. Nejkrásnější období v roce 

- Vánoce jsou pro naši školu a obec 
obdobím kulturních pořadů a setkání. 
Začínáme první adventní neděli, kdy 
slavnostně rozsvítíme obecní vánoční 
stromek. Pro děti a rodiče pořádáme 
každoročně Adventní výstavy spoje-
né s různými předvánočními aktivita-
mi – vánočními dekorativními pracemi  
a posezením u vánočního cukroví, které 
připraví pro občany naše děti. Posled-
ní adventní neděle patří každoročně 
Vánoční besídce, kde děti mateřské  
a základní školy připravují bohatý kultur-
ní program. Naše muzikály každoročně 
přivábí plný kulturní dům návštěvníků.
Škola v malé obci není jen nositelem 
společenských a kulturních aktivit, ale 
také organizací sociální. Neradi občané 
vzpomínají na doby, kdy i prvňáčci mu-
seli cestovat přeplněným autobusem do 
čtyři kilometry vzdálené obce do školy. 
Dnes se jim o děti postaráme v místě 
bydliště, kam přijdou pěšky nebo při-
jedou na kole či kolečkových bruslích. 
Postaráno je o děti i v odpoledních ho-
dinách, protože kapacita naší družiny 
nám umožňuje vyjít vstříc všem zájem-
cům. Nízká naplněnost tříd je velkou pří-
ležitostí integrovat děti se specifickými 
poruchami, které dříve museli odjíždět 
do speciální školy do Hodonína.
Jistě mi dají za pravdu všechny malé 
obce, které  jsou zřizovateli škol. Bez 
školy by jejich práce byla daleko těžší. 
Určitě je pro ně jejich provoz finančně 
vysoce nákladný, ale kdo by počítal a 
litoval peněz vynaložených na výchovu 
svých dětí. Vždyť to, co pro děti udě-
láme my nyní, to nám oni v budoucnu 
dvojnásobně vrátí.
Mgr. Miroslava Hajdová,
ředitelka školy

Žáci školy svou polonézou každoročně zahajují plesy ve Starém i Novém Poddvorově

Prušánecká chasa pořádala již desátý krojovaný ples

Nejstarší občanka je z Prušánek 
Od 6. března 
roku 2010 je nej-
starší občankou 
České republiky 
paní Julie Vašíč-
ková z Prušánek.
Své 107. naro-
zeniny oslaví již 
8. května. V ten-
to den ji starosta 
obce uvítá v ob-
řadní síni obec-
ního úřadu, kde 
proběhne slavnostní akt. K tomuto vý-
znamnému postu paní  Julii Vašíčkové 
blahopřejeme  a do dalších dní jí pře-
jeme hlavně zdraví a mnoho pěkných 
chvil v kruhu svých nejbližších.
Občané z Prušánek
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Z činnosti školního klubu 
při ZŠ Tvrdonice
Školní klub při naší základní devítileté 
škole schraňuje pod svými křídly několik 
zájmových kroužků a také pořádá řadu 
zajímavých akcí nejen pro žáky školy. 
Na podzim se stalo již tradicí pouštění 
draků na školním hřišti. V době adventu 
se školní klub podílel například na pří-
pravě prodejního stánku na Mikulášský 
jarmark, ale také děti z pěveckého a 
flétnového kroužku předvedli velmi zda-
řilé vystoupení.
Další tradiční a oblíbená akce  - dětský 
karneval se uskutečnil v neděli 7. února  
v Dělnickém domě ve Tvrdonicích. Jeho 
součástí byla bohatá tombola a vystou-
pení tanečního kroužku z naší školy.
Děti tančily, soutěžily a nejpěknější 
masky byly oceněny diplomem a slad-
kou odměnou. O tom, že se dobře bavi-
ly, svědčí přiložené fotografie.
Na konci dubna se, alespoň doufáme, 
opět dobře pobaví děti i dospělí při pá-
lení čarodějnic ve školní zahradě. Už 
nyní se  s dětmi v klubu začínají při-
pravovat na druhou květnovou neděli, 
kdy školní klub pořádá akademii ke Dni 
matek. Je třeba připravit nejen výzdo-
bu sálu, ale i vystoupení pro maminky a 
babičky, které přijdou společně s dětmi.
Na této akci vystoupí také děti z místní 
mateřinky a DNS Pomněnka.
Abychom si zasportovali, připravujeme 
ještě na květen Koloběžkiádu a na čer-
ven sportovní Den dětí.
Připravila vedoucí 
Školního klubu Erika Trechová

Výstava vín
Český zahrádkářský svaz  ve spoluprá-
ci s Obcí Tvrdonice pořádal v sobotu 
27. února VÝSTAVU VÍN. Výstava, nebo-

Rekonstrukce školy a školky
Koncem roku 2009 byly předány a zko-
laudovány akce „Rekonstrukce školy“ a 
„Stavební úpravy a modernizace uče-
ben ZŠ a MŠ“.  První z nich byla pod-
pořena dotací ve výši 3 miliony korun ze 
státního rozpočtu, na druhou akci obec 
získala dotaci EU v rámci Regionálního 
operačního programu ve výši asi 4,8 mi-
lionu korun.
Akce probíhala na základě závěrů di-
agnostického průzkumu školy. Byla 
vyměněna celá střecha, vazné trámy, 
špatné prvky krovů. Budova byla izolo-
vána vodorovnou i svislou hydroizolací. 
V suterénu byla vybudována šatna s 
novým vstupem dětí do školy, celkově 

li košt vína, byla úplně první v regionu.   
Stává se to už ve Tvrdonicích tradicí, 
takže milovníci vína si už značí tento 
termín do svých kalendářů.
Vystaveno bylo letos celkem úctyhod-
ných  576 vzorků bílých a červených 
vín. Championem výstavy  mezi bílý-
mi víny se stala Pálava, r. 2007, výběr 
z bobulí, kterou vyrobilo Vinařství Tichý 
z Hrušek. 
Mezi červenými víny na titul dosáhl Ca-
bernet Sauvignon, výběr z hroznů Jana 
Bartoše z Tvrdonic.
Starosta obce Tvrdonice Zdeněk Tesa-
řík předal Cenu starosty za nejlepší víno 
Tvrdonic panu Josefu Tučkovi za jeho 
Svatovavřinecké. ŠSZ a výstavní výbor 
děkuje všem vystavovatelům a svým 
členům za pomoc při přípravě a průbě-
hu výstavy vín.
Předseda výstavní výboru 
Miroslav Paulík

Oslava MDŽ
Ve Tvrdonicích  nikdy nebyla přerušena 
tradice oslav Mezinárodního dne žen. 
Každoročně ji připravuje na první  břez-
novou neděli místní organizace KSČM. 
Nebylo tomu jinak ani letos. Ve 14.00 
hodin se sál Dělnického domu zaplnil 
maminkami, babičkami, tetami a hlavně 
dětmi, které přišly s přáním. Od pořada-
telů každá příslušnice ženského pohlaví 
dostala květinu, pan starosta Zdeněk 
Tesařík všechny přivítal a pozornost 
všech se upřela na jeviště. V kulturním 
programu plném her, písniček a taneč-
ků se představily děti z mateřské školy 

4., 5. a 6. června 2010

Podluží 
v písni a tanci 

Tvrdonice

57. ročník folklorního festivalu

Kontakt: Obec Tvrdonice
náměstí Míru 31, 691 53 Tvrdonice
Tel.: +420 519 339 203, +420 777 739 523
e-mail: podatelna@tvrdonice.cz, www.tvrdonice.cz
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Národopisné slavnosti 

Výstava vín byla první v regionu

a domácího DNS Pomněnka. Děti byly 
odměněny bouřlivým potleskem všech 
přihlížejících. Potom až do večerních 
hodin k dobré zábavě vyhrávala kapela 
Dou Mix.
Za výbor KSČM Eva Tučková

Dětský karneval se konal v neděli 7. února  v Dělnickém domě

upravená krásná kotelna a učebna pro 
„rukodělné“ práce. V obou podlažích 
byla zrekonstruována všechna sociál-
ní zařízení včetně sušáků na ruce, WC 
pro invalidy, sprchy a úklidové komory. 
Děti mají nyní nová WC ve dvojí barvě 
– oranžově laděná pro děvčata a v ze-
leném tónu pro chlapce.
Mateřská škola rozšířila svoji třídu a zís-
kala nový nábytek pro hraní, skříňky a 
police, různé herní prvky, další učebna 
byla uvolněna pro sportovní aktivity. 
Škola dostala nový nábytek do jedné 
třídy, tabule na malování, nové katedry, 
byla zřízena nová PC učebna a vyba-
vena nábytkem, notebooky, projektory a 
tabulí. Ve školní zahradě byl postaven 

Učebna v přírodě V sobotu 16. ledna 2010 uspořádala chasa tradiční krojový ples s DH 
Hornobojany a o týden později týnečtí hasiči svůj „Hasičský bál“ se 
Zlaťulkou, oba se zajímavými a bohatými tombolami

Také v Týnci bylo v letošní zimě spousta sněhu - na Hradíšťku děti 
vesele sáňkovaly a mohly si i zabruslit na malém kluzišti.

Místní výstava vín se konala v sobotu 6. března 2010 v kulturním 
domě v Týnci

půvabný altán, který bude sloužit jako 
učebna v přírodě. K němu patří rovněž 
vybavení stoly s lavicemi a tabulí.
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Severní dálnice A5-Süd a S1-West otevřena
Dne 29. ledna 2010 byla slavnostně otevřena nová Severní, 
příp. Weinviertelská dálnice A5 mezi Eibesbrunnem a Schric-
kem a také dálnice S1-Západ. Po pouhých 36 měsících staveb-
ních prací mohly být oba úseky silnice uvolněny pro provoz. 
„Toto opatření přinese jak pravidelným dojíždějícím tak také 
cestovatelům značnou časovou úsporu na cestě z a do Víd-
ně. Region stavbou této špičkové silniční sítě získá také na 
kvalitě a pro obyvatele to znamená masivní zvýšení kvality 
života“, zdůraznil dolnorakouský zemský hejtman Dr. Er-
win Pröll ve svém slavnostním proslovu. Podle jeho slov se 
přece jen přes obce ležící na trase brněnské silnice denně 
„valilo“ asi 4.500 až 5.000 nákladních vozů, což znamenalo 
značnou zátěž.
Do roku 2014 bude dálnice A5 dostavěna až ke státní hrani-
ci, o tom je přesvědčen předseda mikroregionu Weinviertler 
Dreiländereck, zemský poslanec a starosta Mag. Karl Wilfing. 
Jako znamení, že to již dlouho nepotrvá a bude dokončena  
i mezera k české dálnici, byla hodnocena přítomnost české-
ho velvyslance Jana Koukala při slavnostním aktu.

Přeshraniční projekt „Lázně mezi vinohrady
Schrattenberg - Valtice“
První konkrétní krok ke zbudování lázní  Schrattenberg – Valti-
ce je učiněn. Ve Valticích byly pozemky potřebné pro výstav-
bu lázeňského projektu městkou radou již převedeny k tomu-
to účelu. V obci Schrattenberg byla tento den podepsána 
smlouva o smlouvě budoucí, aby mohly být podniknuty po-
třebné kroky.
Po dlouhých poradách a jednáních byl nalezen holandský 
vývojový podnik Cone Group, který se specializuje na pro-
jekty tohoto druhu. Tato investorská skupina dává projektu 
velké šance a velmi se snaží profesionálně průběh projek-
tu urychlit. Plánované stanoviště se ukazuje svou polohou 
jako vysoce zajímavé a ideální. V této spádové oblasti je 
dobrá dopravní situace a hustota obyvatelstva, kromě toho 
se celková infrastruktura jeví celkem skvěle, říká jednatel 
společnosti Company of New Expectations, John Teunissen. 
Těžiště při plánování jsou: lékařské výkony v lázních, well-
ness, sport a fitness. 
Team pro stavbu lázní stojí na startovní čáře a také politicky 
zodpovědní na rakouské i české straně již nastavili výhybku 
směrem k lázním Schrattenberg – Valtice.

Nord-Autobahn A5-Süd und S1-West eröffnet
Am 29 Jänner 2010 wurden die neue Nord- bzw. Weinviertelau-
tobahn A5 zwischen Eibesbrunn und Schrick sowie die S1-West 
feierlich eröffnet. Nach nur 36 Monaten Bauzeit konnten die bei-
den Straßenabschnitte für den Verkehr freigegeben werden. 
Diese Maßnahme bringt sowohl Pendlern als auch Reisenden 
eine beachtliche Zeitersparnis auf dem Weg von und nach 
Wien.  Die Region gewinnt durch den Ausbau dieses hochran-
gigen Straßennetzes an Standortqualität und bedeutet für die 
Bewohner eine massive Steigerung an Lebensqualität, betonte 
der Niederösterreichs Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll in se-
iner Eröffnungsrede.  Immerhin rollten täglich etwa 4.500 bis 
5.000 Lastkraftwagen durch die an der Brünnerstraße gelege-
nen Orte, was eine erhebliche Belastung bedeutete.
Bis zum Jahre 2014 wird die Weinviertelautobahn A5 bis zur Sta-
atsgrenze ausgebaut sein, ist  der Obmann der Kleinregion We-
inviertler Dreiländereck LAbg. Bgm. Mag. Karl Wilfing überzeugt.  
Als Zeichen, dass es nicht mehr weit bis zum Lückenschluss zur 
tschechischen Autobahn ist, wurde die Anwesenheit des tsche-
chischen Botschafters Jan Koukal beim Festakt gewertet. 

Na obrázku zleva:
Alois Schedl (Asfinag),starosta Karl Wilfing (poslanec Zemského 
sněmr),  Erwin Pröll (zemský hejtman Dolního Rakouska), Wilfried 
Rammler (Hochtief), Klaus Schierhackl,  (Asfinag) a  Rik Joosten 
(Egis)prostřihli pásku při slavnostním otevření.

Bildunterschrift:
Alois Schedl (Asfinag), Bürgermeister Karl Wilfing (Landtagsabge-
ordneter),  Erwin Pröll (Landeshauptmann von Niederösterreich), 
Wilfried Rammler (Hochtief), Klaus Schierhackl,  (Asfinag) und  Rik 
Joosten (Egis) durchtrennten das Band bei den Eröffnungsfeierli-
chkeiten.

Grenzüberschreitendes Projekt 
„Weinbergtherme Schrattenberg - Valtice“
Der erste konkrete Schritt zur Errichtung einer Therme Schrat-
tenberg – Valtice ist getan. In Valtice wurden die für den Bau 
des Thermenprojektes notwendigen Grundstücke bereits vom 
Gemeinderat umgewidmet. In der Gemeinde Schrattenberg 
unterzeichnete man dieser Tage einen Vorvertrag, um auch 
hier die erforderlichen Schritte veranlassen zu können.   
Nach langen Beratungen und Verhandlungen wurde nun das 
holländische Entwicklungsunternehmen Cone Group gefun-
den, das sich auf derartige Projekte spezialisiert hat.  Diese 
Investorgruppe gibt dem Projekt große Chancen und ist sehr 
bemüht, den Projektverlauf professionell voranzutreiben. Der 
geplante Standort hat sich durch seine Lage als besonders 
interessant und ideal herausgestellt. In diesem Einzugsgebi-
et stimmen Verkehrslage und Bevölkerungsdichte, außerdem  
zeigt sich die gesamte Infrastruktur ziemlich perfekt, so der 
Geschäftsführer von Company of New Expectations, John Teu-
nissen. Die Schwerpunkte bei der Planung sind: Medizinische 
Leistungen in der Therme, Wellness, Sport und Fitness. 
Das Team zur Durchführung des Thermenbaues steht in den 
Startlöchern und auch die politisch Verantwortlichen auf ös-
terreichischer und tschechischer Seite haben die Weichen in 
Richtung Therme Schrattenberg – Valtice bereits gestellt.

Svazek obcí Podluží – Weinviertler Dreiländereck
Přeshraniční školní projekt „Země – voda – vzduch“
Celkem 43 školáků ve věku mezi 13 a 14 lety se zúčastnilo 
exkurze do oblasti Weinviertel, kterou zorganizovala jednatel-
ka Dreiländerecku Rosi Rahming. Tento školní projekt inicio-
vaný partnerským regionem Podluží trvá tři projektové dny a 
zahrnuje témata „Země - voda – vzduch“. První den se konal 
minulý podzim v Mikulčicích, druhý v lednu na dolnorakouské 
straně.
Předseda regionu Weinviertler Dreiländereck, zemský posla-
nec Mag. Karl Wilfing a okresní školní inspektor, vládní rada 
Georg Wlaschitz přivítali při tomto projektovém dnu k tématu 
„Voda“ 31 českých a 12 rakouských školáků s jejich peda-
gogy a zodpovědnými osobami za projekt ve vinařské měst-
ském muzeu Poysdorf. 

Gemeindebund Podluží – Weinviertler Dreiländereck
Länderübergreifendes Schulprojekt „Erde - Wasser – Luft“
Insgesamt 43 Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen 
13 und 14 Jahren nahmen an der von der Dreiländereck-
Geschäftsführerin Rosi Rahming organisierten Exkursion ins 
Weinviertel teil. Dieses von der Partnerregion Podluží initiierte 
Schulprojekt erstreckt sich über drei Projekttage und umfasst 
die Themen „Erde - Wasser – Luft“.  Der erste Tag fand ver-
gangenen Herbsts in Mikulčice statt, der zweite im Jänner auf 
niederösterreichischer Seite.  
Der Obmann der Region Weinviertler Dreiländereck Land-
tagsabgeordneter Bürgermeister Magister Karl Wilfing und 
Bezirksschulinspektor Regierungsrat Georg Wlaschitz konn-
ten bei diesem Projekttag zum Thema „Wasser“ 31 tsche-
chische und 12 österreichische Schülerinnen und Schüler mit 
deren Pädagogen und Projektverantwortlichen im Weinstadt 
Museum Poysdorf willkommen heißen. 

Museumsdirektor Gottfried Erger zeigte den Teilnehmern ei-
nen Kurzfilm über die Weinstadt Poysdorf und gestaltete eine 
kurzweilige Führung durch die Ausstellung. Der Bezug Wein 
und Wasser ist natürlich auch hier sehr präsent, wird doch 
die Landesausstellung im Jahre 2013 in Poysdorf und Laa/
Thaya unter dem Motto „Wein & Wasser“ stehen. 
Nach einem kurzen Informationsaustausch in der Hauptschule 
Poysdorf und einem kleinen Imbiss ging es weiter zum Liechten-
stein Schloss Wilfersdorf, das einstmals als Wasserschloss be-
zeichnet wurde. Frau Kutscherer gab bei einer Führung durch 
das Schloss Einblicke über das Geschlecht der Fürstenfamilie 
der Liechtensteiner und erläuterte deren Zusammenhang zwis-
chen Südmähren und Niederösterreich.

Spätestens beim gemeinsamen Mittagstisch im Thermenrestau-
rant Laa an der Thaya und beim abschließenden „Plantschen“ 
in der Therme waren alle Sprachbarrieren beiseite geräumt. 
Sowohl Kinder als auch Lehrer waren von diesem abwech-
slungsreichen und informativen Exkursionstag in der Region 
Dreiländereck und Land um Laa begeistert und freuen sich 
bereits auf den dritten Projekttag zum Thema „Luft“, der im 
Frühjahr bei einem Aussichtsturm in der Region Podluží stat-
tfinden wird.

Přivítání školáků a pedagogů u zahájení projektového dne „Voda“
Begrüßung der SchülerInnen und PädagogInnen mit Eröffnung des 
Projekttages „Wasser“

Ředitel muzea Gottfried Ether pustil účastníkům krátký film 
o vinařském městě Poysdorf a krátce je provedl výstavou. 
Vztah „víno a voda“ je samozřejmě přítomen také zde, vždyť 
dokonce se bude v Poysdorfu a Laa/Thaya v roce 2013 konat 
zemská výstava s mottem „Víno & voda“ . 
Po krátké výměně informací v základní škole Poysdorf a ma-
lém občerstvení se dále pokračovalo na lichtenštejnský zá-
mek Wilfersdorf, který byl kdysi označován za vodní zámek. 
Paní Kutscherer poskytla při prohlídce zámku účastníkům 
náhledy do rodokmenu knížecí rodiny Lichtenštejnů a zdů-
raznila souvislost mezi jižní Moravou a Dolním Rakouskem.

Nejpozději při společném obědě v lázeňské restauraci v Laa 
an der Thaya a při závěrečném „šplouchání“ v lázních byly 
všechny jazykové bariéry odbourány.  

Jak děti, tak také učitelé byli nadšeni touto pestrou a informa-
cemi nabitou exkurzí do regionu Dreiländereck, okolí Laa a 
líbil se jim také třetí projektový den s tématem „Vzduch“, který 
se uskutečnil v pátek 9. dubna u jedné z vyhlídkových věží 
v Regionu Podluží.
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Region Slovácko, zájmové sdružení 
právnických osob, bylo založeno na 
začátku roku 2008 městy Hodonín, Ky-
jov, Veselí nad Moravou a Společen-
stvem podnikatelů v cestovním ruchu 
hlavně za účelem rozvoje cestovního 
ruchu v turistické oblasti Slovácko. Tato 
oblast zasahuje do dvou krajů – Jiho-
moravského a Zlínského – a protože ve 
Zlínském kraji sdružení Region Slovác-
ko již léta rozvíjí svou činnost, vznikem 
„zrcadlového“ sdružení na straně Jiho-
moravského kraje došlo k ucelení aktivit 
zaměřených na cestovní ruch v oblasti 
celého Slovácka. Obě sdružení vzájem-
ně spolupracují a jsou spojovacím prv-
kem v komunikaci mezi kraji. 

Předmětem činnosti Regionu 
Slovácko z.s.p.o. je:
- trvale udržitelný rozvoj Slovácka
- vytvoření managementu cestovního 
ruchu
- zabezpečení odborné poradenské, in-
formační a vzdělávací činnosti
- monitorování a zpracovávání projektů 
pro získání grantů z tuzemských i ev-
ropských zdrojů
- rozvoj cestovního ruchu na Slovácku
- udržování místních tradic
- rozvoj kulturních, vzdělávacích spole-
čenských a sportovních aktivit na Slo-
vácku
- zasazování se o neustálé zvyšování 

autority a prestiže oborů pohostinství, 
ubytování a dalších souvisejících slu-
žeb týkajících se cestovního ruchu.
Granty a projekty
V rámci aktivity získávání grantů z tu-
zemských i evropských zdrojů se 
podařilo získat finanční prostředky 
z grantu Evropské Unie na projekt „Rea-
lizace propagační kampaně a marketin-
gu produktů TO Slovácko v letech 2009 
- 2010“. Projekt je zaměřen na marke-
tingová šetření pro potřeby cestovního 
ruchu, vytvoření databáze atraktivit a 
turistických služeb Slovácka, vytvoře-
ní inspirativních programů a produktů 
pro návštěvníky, marketingovou a infor-
mační kampaň, vytvoření propagačních 
materiálů a prezentaci Slovácka jako 
ucelené turistické oblasti na veletrzích 
cestovního ruchu v České Republice a 
také v zahraničí, reklamu a PR, rozvoj 
turistického portálu www.slovacko.cz, 
který je jedinečný množstvím informa-
cí o celém Slovácku, jižní a východní 
Moravě, a velmi vyspělý nabídkou funk-
cí pro uživatele i návštěvníky portálu. 
Samozřejmostí je zaměření sdružení 
na rozvoj a sjednocení spolupráce tu-
ristických informačních center, veřejné  
i soukromé sféry.
Realizované aktivity
Mezi realizované aktivity sdružení za letoš-
ní rok můžeme zařadit prezentaci Slovácka 
na veletrzích cestovního ruchu v Brně (Re-

giontour), Bratislavě (Slovakiatour), Praze 
(Holidayworld), Ostravě a Hradci Králové, 
vytvoření nových propagačních materiálů 
za turistickou oblast Slovácko – nový turis-
tický průvodce Slováckem, základní „ima-
ge materiál“ – trojlist, obsahující tipy za 
cestu, mapa regionu Slovácko s popisem 
vybraných cyklotras a turistických atrak-
tivit Slovácka, materiál obsahující TOP 
akce na Slovácku v roce 2010, aktualizaci 
a rozvoj turistického portálu aj. Sdružení 
plánuje pracovat na prezentaci turistické 
oblasti i další formou jako jsou worksho-
py a konference, nové formy PR a rekla-
my, další utužování spolupráce s partnery 
a členy včetně získávání nových členů a 
partnerů, vzdělávání v oblasti cestovního 
ruchu, posílení značky Slovácko a utužení 
místních tradic.
Činnost sdružení má významný vliv 
na rozsah a kvalitu služeb cestovního 
ruchu, a to hlavně díky koordinované 
podpoře cestovního ruchu a marketin-
gových aktivit na území TO Slovácko 
využitím jeho jedinečného potenciálu.
Kontakty
Region Slovácko – zájmové sdružení 
právnických osob
Masarykovo nám. 1, 695 01  Hodonín
Kancelář: Horní Valy 2, 695 01  Hodonín
Tel: +420 725 816 604
E-mail: hodonin@slovacko.cz
jana.hrdlickova@slovacko.cz 
www.slovacko.cz

Obec Datum Název akce Upřesnění akce Místo konání

Duben

Starý Poddvorov 24.4. Přehlídka dětských zpěváčků „O perníkové srdce Poddvorova“

Prušánky 30.4 Stavjání máje v Nechorách Nechory

Moravský Žižkov 30.4. Pálení čarodějnic  

Kostice 30.4. Dívčí vínek sokolovna

Ladná 30.4 Pálení čarodějnic ZŠ a MŠ Ladná dvůr MŠ

Květen

Ladná 1.5. Den pro Ladnou Obec, spolky, sdružení v obci stanoviště v obci, park Rasovna

Dolní Bojanovice 1.5. Dívčí vínek obecní dům

Moravská Nová Ves 1.5. Den lidových řemesel, Ochutnávka místních vín Od  10:00 hod náměstí

Josefov 1.5. Volejbalový turnaj Od  12:00 hod víceúčelové hřiště

Moravská Nová Ves 16.5. Kvalifikační soutěž na mistr. ČR v mažoretkovém sportu Od 10:00 hod hřiště u sokolovny

Tvrdonice 8.5. Májová noc   

Josefov 8.5. Líbánky s operetou,  Den matek Zábavný operetní pořad, oslava ke Dni matek kulturní dům

Josefov 9.5. Den hasičů – 85. výročí založení SDH Josefov Okrsková soutěž fotbalové hřiště

Tvrdonice 9.5. Den matek   

Lanžhot 9.5. Den matek  náměstí

Lužice 9.5. Den matek ve stodole

Týnec 9.5. Oslava Dne matek kulturní dům

Lužice 15.5. Bicykliáda, Den kopce v parku U Vrchnice

Prušánky 21.5. Beseda s důchodci  v 16:00 hod kulturní dům

Lužice 21.5. Štafetový závod na kolečkových bruslích

Moravský Žižkov 22.5. Májová zábava   

Prušánky 29.5. Májové zpívání v Nechorách Nechory

Tvrdonice 29.5. Za tvrdonským vínem areál slavností, Sklepní ulice

Lanžhot 30.5. První svaté přijímání kostel

Prušánky 30.5. Den dětí u koupaliště

Lanžhot 31.5.-1.6. Atletická soutěž žáků zákl. škol regionu Podluží sportovní hala, ZŠ

Červen

Ladná 1.6. Dětský den ZŠ a MŠ škola, školka, dvůr školky

Tvrdonice 4.-6.6. 57. ročník národopisných slavností "Podluží v písni a tanci" areál národ. slavností

Josefov 6.6. Tajuplný zámek veselá pohádka kulturní dům

Lanžhot 6.6. Boží tělo  průvod náměstí

Moravská Nová Ves 12.6. Zpívání mužáckých sborů Podluží u sokolovny

Dolní Bojanovice 13.6. Církevní slavnost Božího těla  

Dolní Bojanovice 13.6. Cesta zarúbaná u Slovácké chalupy

Nový Poddvorov 19.6. Den otevřených sklepů vybrané vinné sklepy v obci

Lužice 19.6. Myslivecký večer stodola v areálu Lidový dům

Starý Poddvorov 19.-20.6. Dětské krojované hody

Dolní Bojanovice 20.6. Církevní slavnost Božského srdce Páně kostel sv. Václava

Starý Poddvorov, 20.6. Církevní slavnostnost Božského srdce Páně

Josefov 20.6. Pouť k Božímu srdci do Dol. Bojanovic

Starý Poddvorov 20.6. Církevní slavnost Božského srdce Páně

 Prušánky 25.6. Svatojánská noc od 19:00 hod areál u koupaliště

Lužice 25.6. Vernisáž hodové výstavy obrazů p. Svobody a výrobků postižených dětí Starý kvartýr

Lužice 26.-27.6. Hodová výstava obrazů a výrobků postižených dětí Starý kvartýr

Josefov 27.6. Dětský den Josefovská modelshow KD, víceúčelové, dětské  a fotbal. hřiště

Červenec

Lužice 3.7. Předhodovní zpívání u cimbálu, 760. výročí první zmínky o obci, setkání rodáků  u obecního úřadu

Hrušky 3.7. Den otevřených sklepů aeál sklepů 

Ladná 3.7. Svěcení obecního praporu Obec Ladná prostranství u školy

Region Slovácko
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Česko-rakouské přeshraniční setkání dětí

v okolí rozhledny různé zajímavosti, jako 
například větrný mlýn u Starého Poddvo-
rova. Po obědě se žáci zapojili do sou-
těže, která skupinka navleče nejdelšího 
korálkového hada v určitém časovém 
limitu. Soutěž byla napínavá a výsledky 
vyrovnané. Za mohutného povzbuzování 
ze strany svých žáků si v navlékání korál-
ků zasoutěžili také páni učitelé a ředitelé 
zúčastněných škol. Po vyhodnocení sou-
těže dostaly děti sladkou odměnu a spo-
lečně vyzdobily okolí rozhledny. Tak jako 
i u předešlých dvou setkání, obdrželi na 
závěr žáci drobné dárky a pamětní listy. 
Všichni se pak společně na památku vy-
fotili u nové rozhledny. 
 
Cílem projektu MAS Dolní Morava bylo 
vzájemné setkání dětí dvou sousedních 
zemí, které spojuje nejen společná hra-
nice, ale také část historie. Prostřednic-
tvím těchto setkání děti poznávaly obě 
země i své sousedy. Navázaly nová 
přátelství se svými vrstevníky na obou 
stranách hranice. Snahou bylo motivo-
vat děti  k rozšiřování svých dovedností 
a znalostí nejen v oblasti německého 
jazyka, ale také při ochraně přírody či 
znalosti historie obou zemí.
Ludmila Straková

Země – Voda - Vzduch
Pod tímto názvem uskutečnila Místní 
akční skupina Dolní Morava tři pře-
shraniční setkání dětí základních škol 
z České republiky a Rakouska. V rámci 
společného česko-rakouského projek-
tu, který byl spolufinancován Evrop-
skou unií z Fondu malých projektů Již-
ní Morava – Dolní Rakousko, proběhla 
tři celodenní setkání dětí z celkem 13 
základních škol z příhraničních oblastí 
Regionu Podluží, Mikroregionu Hodo-
nínsko a Weinviertler Dreiländereck 
z Dolního Rakouska. 
První setkání s názvem „Země“ se usku-
tečnilo 23. října loňského roku v areálu 
Slovanského hradiště v Mikulčicích a 
bylo věnováno krásám jižní Moravy a 
regionální historii. Akce se zúčastnilo 
celkem 43 dětí ze základních škol obou 
zemí. V průběhu setkání se seznamova-
ly s historií osídlení naší země a faunou 
i florou lužního lesa. 

V pořadí druhé setkání s názvem „Voda“ 
proběhlo v Rakousku 22. ledna 2010. 
Toto setkání děti zahájily návštěvou mu-
zea v Poysdorfu. Celkem 44 dětí z obou 
sousedních zemí shlédlo film o historii  
i současných tradicích této vinařské ob-
lasti a seznámilo se s expozicí o historii 
osídlení a vzniku Poysdorfu. Žáci navští-
vili také místní základní školu, kde pro 
ně rakouské děti připravily občerstvení, 
prohlídku školy a seznámily je s výukou a 
vybavením učeben i školní knihovny. Po 
návštěvě školy absolvovaly děti prohlídku 
lichtenštejnského zámku ve Wilfersdorfu, 
kde se mimo jiné seznámily se stromem 
rodových větví Lichtenštejnů. Vyvrchole-
ním druhého setkání byla návštěva Ter-
málních lázní v Laa an der Thaya, kde 
společné putování děti ukončily koupelí 
v soustavě lázeňských bazénů. 

Třetí a zároveň závěrečné setkání dětí 
z Regionu Podluží, Mikroregionu Ho-
donínsko a rakouského Weinviertler 
Dreiländereck se uskutečnilo v pátek 9. 
dubna 2010. Poslední setkání s názvem 
„Vzduch“ proběhlo u nové regionální 
rozhledny Na Podluží u Nového Poddvo-
rova a zúčastnilo se ho celkem 46 dětí 
z 11 českých a 2 rakouských základních 
škol. Děti přijely do Nového Poddvorova, 
kde se v místním kulturním domě posilni-
ly na cestu a krátce po deváté hodině se 
vydaly k regionální rozhledně. Účastníky 
setkání přivítal Ing. Josef Smetana, před-
seda MAS Dolní Morava, spolu s před-
sedou Regionu Podluží Ing. Jaroslavem 
Kremlem a starostou Nového Poddvo-
rova Františkem Kašíkem. Po uvítání se 
děti z českých i rakouských škol rozdě-
lily do čtyř mezinárodních skupin a bě-
hem dopoledne se vzájemně prostřídaly 
v různých činnostech. Jedna skupinka 
malovala novou rozhlednu, další se se-
znamovala se způsobem a podmínkami 
výsadby  zeleně. Teoretické informace 
si pak děti prakticky vyzkoušely při zve-
lebování  okolí rozhledny. Třetí skupinka 
tvořila různé šperky z korálků a čtvrtá 
skupinka vystoupala na samý vrchol 
rozhledny. S pomocí buzoly děti hledaly 

Přivítání na základní škole v Poysdorfu
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Aktuálně z MAS Dolní Morava

22www.mas-dolnimorava.cz

Příprava projektu spolupráce MAS, Hodonín

MAS Dolní Morava dokončila realizaci projektu „Vína z Dolní Moravy“

Místní akční skupina Dolní Morava v led-
nu tohoto roku dokončila realizaci pro-
jektu „Vína z Dolní Moravy“. Během jed-
noho roku realizace tohoto projektu byl 
postupně zmapován vinařský potenciál 
obcí Dolní Moravy (Podluží, Hodonínsko 
a Hovoransko), a území Veltlinerlandu 
v Dolním Rakousku. Všem vinařům na 
obou stranách hranice byla nabídnu-
ta spolupráce a možnost prezentace 
v novém katalogu „Vinaři Dolní Moravy 
a Veltlinerlandu“. Projekt byl realizován 
ve spolupráci s rakouskou organizací 
Weinstraße Weinviertel – Veltlinerland 
se sídlem ve Falkensteinu v rámci Fon-
du malých projektu jižní Morava – Dolní 
Rakousko z prostředků Evropské Unie. 
Hlavním výstupem projektu je tištěný 
katalog, nové www stránky propagující 
vinařství v území členských obcí a další 
drobné propagační předměty s vinař-
skou tématikou. Katalog bude dostupný 
v nejbližších dnech v kanceláři Regionu 
Podluží v Lanžhotě.
V průběhu března tohoto roku byla po-
dána žádost o financování projektu „Ži-
vot na Dolním toku Moravy“, který bude 
zaměřen na rozšíření obzoru dětí a mlá-
deže obcí Dolní Moravy ve výtvarné čin-

nosti, řemeslných a rukodělných prací 
v návaznosti na tradiční regionální umě-
ní. Bude-li projekt podpořen mohou se 
děti základních škol na české i sloven-
ské straně těšit na podzimní a následně 
jarní řemeslnou a výtvarnou dílnu.

Od 1. května 2010 bude odstartová-
na realizace projektu spolupráce MAS 
v rámci jihu Moravy, který je především 
zaměřen na ochranu a obnovu hmot-
ného a nehmotného kulturního dědictví 
venkova. Cílem projektu je zmapování 

lidových tradic a zvyklostí, místně pří-
slušných pověstí či příběhů, dále lidové 
technické architektury, tradičních řeme-
sel, ale také specialit regionální gastro-
nomie. Dále bude v rámci tohoto pro-
jektu provedena rekonstrukce objektu 

staré radnice v Rohatci a zřízení expo-
zice v muzeu Starý kvartýr v Lužicích.    
V pátek 9. dubna 2010 se také pod tak-
tovkou MAS Dolní Morava uskutečnilo 
třetí a poslední česko–rakouské setkání 
dětí a mládeže u regionální rozhledny 
„Na Podluží“. Více o projektu „Země, 
voda, vzduch“ naleznete na následují-
cích dvou stranách.
Ing. Josef Smetana

Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj
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