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O čem se právě mluví v regionu
Přelom hospodářské krize?
Nevěřím v žádné přelomy samy od sebe.
To, čemu jsme zvykli říkat hospodářská 
krize, je jiné jméno pro mravní bídu.
Mravní bída je příčina, hospodářský 
úpadek je následek.
V naší zemi je mnoho lidí, kteří se  
domnívají, že hospodářský úpadek lze 
sanovat penězi.
Hrozím se důsledku tohoto omylu.
V postavení, v němž se nacházíme,
nepotřebujeme žádných geniálních ob-
ratů a kombinací.
Potřebujeme mravní stanoviska k lidem,
k práci a veřejnému majetku. Nepodpo-
rovat bankrotáře,
nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty  
za nic, nevydírat pracující.
Tomáš Baťa, 1927

Jak nadčasové, jasnozřivé... A pro 
dnešní dobu více než aktuální…
Tento článek píši tři dny před parla-
mentními volbami v naší vlasti. V době, 
kdy jej budete číst, bude již znám „ví-
těz“ voleb.
Už nyní je ale zřejmé, že nová vláda  
a parlament a celý náš národ budou 
muset čelit prohlubující se ekonomicko-
sociální nestabilitě. Budou muset přijít 
škrty ve výdajích státního rozpočtu, pro 
zaměstnavatele vyšší daňové zatížení  
a pro občany vyšší životní náklady  
a omezení trhu práce.
Udržení zaměstnanosti a životní úrovně 
významně závisí na investicích – veřej-
ných zakázkách… Obávám se však, že 
stát bude muset omezit dotační politiku, 
bez které však významné investice při 
současném rozpočtovém určení daní 
nelze realizovat. Obce regionu Podlu-
ží  jsou v pásmu rozpočtového území 
daní, kde příjem na občana je nejnižší. 
Nezbývá, než se pokusit „zabojovat“  
o změnu legislativy.
Rozvoj Dolních Bojanovic je podmiňo-
ván přítomností chráněného ložisko-
vého území (CHLÚ), podzemních zá-
sobníků plynu (PZP) a produktovodů  
i nadnárodního významu. CHLÚ nám 
významně omezuje a prodražuje rozvoj 
ekonomické aktivity, např. vynětí ze ze-
mědělského půdního fondu obnáší od-
vody cca 0,5 mil. Kč na hektar. A je při-
praven ke schválení materiál, který tyto 
odvody má znásobit desetkrát. Spolu 
s bezpečnostními opatřeními produkto-
vodů to zabřemeňuje pozemky v okolí 

Bojanovic řádově v desítkách až stov-
kách mil. Kč. 
Další legislativní změnu vidím ve změně 
tzv. „horního zákona“, který v současné 
podobě z PZP nepřináší do obecního 
rozpočtu příjmy z „vydobytých surovin“ 
– jedná se pouze o „úložiště – sklad“.
Jako nejdůležitější však vidím potře-
bu vlastní ekonomické aktivity občanů 
s podporou obce. Je nezbytné, aby se 
v nás vyburcovala zodpovědnost za 
rodiny a svou obec. Vždyť naše vinař-
sko-ovocnářsko-zelinářské obce v sou-
časnosti popírají dědictví našich otců. 
Mléko, pečivo, zeleninu, ovoce a i to 
víno – to vše dovezeme? A čím zapla-
tíme, když nemáme dostatek ekonomic-
kých aktivit občanů? A z čeho budeme 
financovat podporu výstavby infrastruk-
tury pro bydlení, podnikání, školství  
a zdravotnictví, sport a kulturu, odpado-
vé hospodářství atd.?
Budeme si nakupovat z okolí i služby 
všech možných řemesel? Nebo zde 
šikovní a odvážní nastaví oběh peněz  
a práce v duchu pana Tomáše Bati a ti 
méně podnikaví jim nebudou závidět, 
ale stanou se nepostradatelnou součás-
tí udržitelného hospodářsko-sociálního 
systému? Občan má vládnout, ne hu-
bovat. Až všichni si budou starosty (ro-
zuměj: zodpovědní za svou obec), pak 
půjdeme cestou udržitelné prosperity…

Podněty starosty obce Dolní Bojano-
vice vznesené na Svaz měst a obcí
1. Vodohospodářská problematika
• majetkoprávní nesoulad s pravidly 
čerpání fondů EU, tedy kombinované 
vlastnictví obcí a  „VAKů“ – znemožně-
ní čerpání z důvodů majetkoprávních  
a smluv o provozování 

Na jaře letošního roku bylo provede-
no administrativní a finanční uzavření 
dvou dokončených regionálních pro-
jektů Turistický průvodce Podlužím  
a Hodonínskem (dotace 2,2 mil. Kč)  
a Turistické rozhledny Podluží – Cerová 
(dotace 5,3 mil. Kč). Finanční prostřed-
ky dotace byly z fondů EU obdrženy 
v průběhu června a července. Dne 16. 
dubna tohoto roku byl pro zástupce 
z řad obcí i pozvané hosty připraven již  
7. ročník tradičního cyklovýletu „Otví-
rání jara na Podluží“. Tentokráte se vše 
neslo v duchu slavnostního křtu nových 
regionálních propagačních předmětů  
a otevření rozhledny „Na Podluží“. Více 
o akci se dočtete v tomto čísle na straně 
23 a fotoreportáž najdete na str. 24.
Na konci června byl v prostorách roz-
hledny „Na Podluží“ instalován nový 
mobiliář, k němu v brzké době přibudou 
také nové informační panely. V souvis-
losti s rozhlednou je připravován nový 
projekt, na který bychom chtěli také 
získat prostředky EU a který by měl 
řešit další rozvoj areálu u rozhledny. 
Konkrétně se bude jednat o informační 
kiosek vč. sociálního zázemí, přípojku 
elektrické energie, osvětlení rozhledny, 
bezpečnostní systém, vodovodní pří-
pojku a v neposlední řadě také infor-
mační panel na ochozu rozhledny. 
V prázdninových měsících také v ob-
cích probíhá osazení vybraných sklep-
ních uliček informačními panely s infor-

Mgr. Vlastimil Jansa, starosta D. Bojanovic

• povinnosti aglomerací nad 2000EO – 
takřka nemožné plnění směrnic
• smlouvy o provozování – bezúplatné 
na dobu neurčitou – v podstatě nevy-
pověditelné z důvodů majetkoprávních
• povinnost vytváření plánů obnov vod. a 
kanalizací – takřka nerealizovatelné, neb 
financování dané směrnicemi z provozo-
vání kanalizací a ČOV naprosto selhává
• v případě vlastnictví vodohospodář-
ské infrastruktury soukromými subjekty 
monopolizujeme a v podstatě význam-
ně omezujeme rozvoj, samostatnost  
a suverenitu obcí...
• jedná se tedy o poslední strategickou 
infrastrukturu, na kterou máme ještě byť 
minimální vliv /připomínám situaci ko-
lem plynu, elektřiny a energetiky vůbec/
2. RUD
• požadavek promítnutí UAP do analýzy 
pro RUD
• důvodem jsou značná omezení či 
znemožnění využití území /CHLU, DO-
BÝV. PROSTORY,  PRODUKTOVODY, 
SÍTĚ, POL.ÚZ.ROZVOJE.../
• navržení koeficientu využitelnosti úze-
mí - požadavek vznesen již v r. 2008
3.  Horní zákon
• navržení změny zpoplatnění ukládání 
surovin do vytěžených ložisek, tzv. pod-
zemních zásobníků plynu  - PZP
• důvodem jsou prostorová omezení 
spojená s bezpečnostními riziky, vý-
znamná – zásadní omezení rozvoje úze-
mí dané OP zásobníků i produktovodů
4.  ÚPI - ÚAP
• povinnost vlastníků sítí a infrastruktu-
ry na katastrech obcí poskytnout v plné 
míře digitální  podklady pro obce, důvo-
dem je nutná znalost vedení pro pláno-
vání rozvoje...
• souvislost s naprosto nutnou digitali-
zací území a pozemkovými úpravami, 
souvisejícími se zmatečným vlastnic-
tvím, či nevlastnictvím pozemků
• je tedy na zákonodárcích, aby přísluš-
ná opatření byla přijata
5.  Evropské strukt. fondy – ROP, 
OPŽP atd...
• finanční alokace opatření... deficity 
v problematických oblastech /ROP.../
• špatné nastavení – např. měly být sta-
noveny zásadní priority a nikoli množ-
ství podporovatelných ale neufinanco-
vatelných oblastí
• z výše uvedeného vyplývá obrov-
ské množství zmařených investic obcí  
a měst,  investoři - obce pro podání 

žádostí zpravidla dokládají množství 
dokumentací, které ještě více ztráty ne- 
úspěšných projektů zvyšují...a přitom 
od počátku obce byly fabulovány množ-
stvím prostředků...“holubem na střeše“
zásadní je tedy požadavek na řešení 
vládou, resp. Parlamentem
• odvod DPH z realizovaných projektů – 
„prodražení“ o 19%
6.  „Chodníkový“ zákon
• problém nespočívá v určení zodpo-
vědnosti – tedy příčiny, ale v řešení od-
povědnosti -   následku 
• pokud se pohybuji v krajinné sféře 
obvyklé pro život člověka, pak vždy je 
prostor něčí...
• nelze tedy vždy uplatňovat zodpo-
vědnost někoho za něco, co do značné 
míry je podmíněno chováním a nemož-
ností toto chování predikovat
• v případě chodníků hrozí úraz nejen 
v souvislosti se sněhovou nadílkou, ale 
úraz může nastat kdykoli...déšť – ka-
luže, nečistota, nerovnost...chceme-li 
precedent, budeme ho mít
• dalším problémem je onen majetko-
právní vztah k chodníku, je dnes množ-
ství majitelů nedohledatelných a jak 
poškozený prokáže, že úraz je takto  
a takto zapříčiněn?
• jedu–li autem, zákon mi říká, že mám 
přizpůsobit jízdu stavu a povaze vo-
zovky... a není dáno, že ten stav bude 
bez závad... Půjdu-li lesem a utrpím-li 
zranění, nebudu přece stíhat majitele 
lesa, celé to vidím pouze jako příležitost 
pro pojišťovny, kterak získat stamiliony 
šmahem, pardon ze zákona, který obce 
k pojišťovacím ústavům nasměřuje...
7.  IDS
• způsob spolufinancování dopravní 
obslužnosti z rozpočtů obcí se mi jeví 
jako nesystémový
• obdobou může být v budoucnu spolu- 
účast zajištění obslužnosti – příjezd po-
licie, záchranné služby, zajištění inte-
grovaného záchraného systému, platby 
provozních zaměstnanců škol atd...
• v současném RUD není parametr, kte-
rý se spolufinancováním z veřejných 
rozpočtů počítá 

… Nehledejte lehké cesty…ty hledá již tolik 
lidí, že se po nich nedostaneme nikam…
Přeji všem „Podlužákům“ léto, jak má být…

Mgr. Vlastimil Jansa 
starosta@dolnibojanovice.cz

macemi o vinařství v obcích. Celkem 
bude v rámci Regionu Podluží osazeno 
15 nových panelů. Probíhá druhá fáze 
přípravy žádosti o financování a doku-
mentace projektu řešícího komplexní 
obnovu zeleně při komunikacích mezi 
obcemi nazvaná „Stromořadí pro Regi-
on Podluží“. Žádost o spolufinancování 
z prostředků EU bude podána do pod-
zimní výzvy Operačního programu ži-
votní prostředí. Celkové náklady tohoto 
projektu, který je první etapou revitali-
zace zeleně na Podluží, jsou plánová-
ny ve výši 10 mil. Kč.
Ing. Josef Smetana,
manažer Regionu Podluží

Vedení místní akční skupiny získalo 
finanční prostředky na realizaci pro-
jektu „Život na Dolním toku Moravy“, 
který bude zaměřen na rozšíření ob-
zoru dětí a mládeže obcí Dolní Mo-
ravy ve výtvarné činnosti, řemeslných 
a rukodělných prací v návaznosti na 
tradiční regionální umění. Projekt byl 
podpořen z Fondu mikroprojektů ČR-
SK a děti ze základních škol na české 
i slovenské straně se mohou těšit na 
podzimní a následně jarní řemeslnou 
a výtvarnou dílnu. Od 1. května 2010 
byla odstartována realizace projektu 
„Společné putování za dědictvím re-
gionů“, který je zaměřen na ochranu 
a obnovu hmotného a nehmotného 
kulturního dědictví venkova na Pod-

luží a Hodonínsku. Cílem projektu je 
zmapování lidových tradic a zvyk-
lostí, místně příslušných pověstí či 
příběhů, dále lidové technické ar-
chitektury, tradičních řemesel, ale 
také specialit regionální gastronomie.  
V rámci tohoto projektu bude prove-
dena rekonstrukce objektu staré rad-
nice v Rohatci a zřízení expozice v 
muzeu Starý kvartýr v Lužicích. MAS 
má také nové kancelářské prostory 
v objektu Regionálního centra v Ho-
doníně na náměstí. V těchto prosto-
rách nás budete moci již během srp-
na tohoto roku navštívit. Zveme vás 
také k návštěvě nového vinařského 
portálu www.vinadolnimoravy.cz .
Ing. Josef Smetana

Manažer Regionu Podluží Ing. Josef Smetana

Aktuálně z MAS Dolní Morava  
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Práce byly zakončeny oslavou
Po více než jedenáctiměsíční práci do-
končila obec Dolní Bojanovice v květnu 
letošního roku výstavbu téměř 1,5 km 
dlouhého systému kanalizace a pro-
vedla celkovou rekonstrukci ulice Jo-
sefovská. Při deštích a záplavách se již 
občané nemusejí obávat zaplavených 
sklepů a rodinných domů. Další zdár-
ně ukončenou akcí bylo dokončení ve-
řejného parku za Základní uměleckou 
školou. Vznikly tak prostory s lavičkami, 
skluzavkou pro děti, kreslicí tabulí a dal-
šími atrakcemi pro děti a jejich rodiče. 

Projekt byl podpořen Ministerstvem pro 
místní rozvoj a společností MND Gas 
Storage, a.s. Slavnostní přestřižení pás-
ky v ulici Josefovská a otevření parku se 
konalo v neděli 23. května za přítomnosti 
několika významných osobností. Akce 
se zúčastnili mimo jiné náměstek minis-
tra pro místní rozvoj Ing. Jiří Koliba, po-
slanec RNDr. Libor Ambrozek, poslanec 
Jan Husák a Ing. Jiří Šuráň - zástupce 
firmy VHS Javorník CZ, s.r.o., která stav-
bu prováděla. Za zvuku cimbálové muzi-
ky Grajcar a dětského sboru ZUŠ Dolní 
Bojanovice pohostila účastníky dodava-
telská společnost koláčky, klobásami, pi-
vem a kofolou. Každé z přítomných dětí 
dostalo malou pozornost.
Postupně získává tvar i nově budova-
ný sběrný dvůr v obci, na který získala 
obec finanční prostředky z dotačních ti-

kostelů. Tradice zpřístupnění chrámů 
se k nám rozšířila z Rakouska. V naší 
republice se tento projekt začal usku-
tečňovat v roce 2009. V letošním roce 
bylo u nás otevřeno celkem 417 kostelů  
a modliteben. Zpřístupněny byly také 
prostory, které nejsou jinak dostupné - 
věže kostelů, sakristie a podobně.
Program v chrámu sv. Václava v Dol-
ních Bojanovicích zahájil otec Petr Karas  
v 19 hodin mší svatou. Poté následovalo 
přivítání všech přítomných farním vínem 
před kostelem. Ve 20.30 hod. se usku-
tečnil koncert Svatováclavského sboru 
a orchestru. „Byla noc, kostel byl úplně 
plný a celý sbor jsem měla na očích. 
Je to úplně něco jiného, než když zpěv 
slyšíte při mši a na zpěváky nevidíte. 
Pro mne je to nezapomenutelný záži-
tek,“ sdělila nám jedna z přítomných 
posluchaček. Sbor vystoupil s tradičními 
liturgickými skladbami autorů J. S. Ba-
cha, J. Břízy, G. F. Händela, Haussmanna  
a dalších, přesto i dirigentka tělesa MgA. 
Lucie Škrháková zaznamenala nebýva-
lý úspěch: „Myslím, že padesát procent 
úspěchu se skrývá ve vizuálním kontaktu 
s posluchači. Pozitivní ohlas účastníků kon-
certu je pro mne velmi povzbuzující.“
Návštěvníci mohli po koncertě zhléd-
nout dokumentární film „Ivetka a hora”. 
Celá akce byla zakončena kolem půl-
noci. Pořadatelé byli odměněni zájmem 
publika jak na koncertě, tak také při 
promítání. 
Připravila: Andrea Červenková

Koncert Svatováclavského sboru a orchestru.                                        Foto: Mgr. Petr Karas

Veřejný park pro děti.   Foto: Jaroslav Skočík

Sběrné středisko v Hruškách
Stejně, jako v řadě jiných obcí, i v Hruš-
kách se pustili do řešení problematiky 
likvidace a nakládání s komunálním od-
padem. K realizaci byla využita granto-
vá výzva v rámci Operačního programu 
životního prostředí a byl vybudován are-
ál střediska o výměře 1905 m². Náklady 
na výstavbu činily cca 5.800 000,- Kč 
bez DPH. 
Od občanů a živnostníků budou vybí-
rány a ve sběrných nádobách krátko-
době ukládány vybrané druhy odpadů 
kategorie papír, sklo, plasty, nápojové 
kartony, kov, pneu apod. v celkovém 
množství 150 t/rok. Středisko je rovněž 
vybaveno speciálními kontejnery na ne-
bezpečný odpad v celkovém množství 
10 t/rok.
Recyklovatelné odpady budou předány 
k druhotnému využití, ostatní likvidovány 
dle legislativy. Sběrní středisko je vyba-
veno rovněž výkonným štěpkovačem.  
S podrobnými pravidly  pro ukládání od-
padů se občané mohou seznámit, kromě 
úřední desky, v samotném Středisku a 
byla otištěna i v Hrušeckém okénku.
Náklady na odstranění výše uvedených 
odpadů a služby Sběrného střediska 
odpadů Hrušky jsou zahrnuty v ročním 
poplatku za odpady.
Obec tedy vytvořila podmínky a dala 
občanům možnost ukládat odpad co 
nejšetrněji vzhledem k životnímu pro-
středí a taky třeba proto, aby okolí vy-
padalo hezky. Na občanech je, aby této 
možnosti plně využívali.
Text a foto Jan Križko

Vlastivědný kroužek v Hruškách 
– historie, současnost a výhled  
Vlastivědný kroužek při OÚ v Hruškách 
působí v obci již asi třináct let. Jeho 
práce začala sestavováním almanachu 
„Hrušky – občané své obci“, který byl 
vydán v roce 1998. Poté následovala vý-
stava ke 100. výročí od výstavby budovy 
základní školy, 50. výročí založení mateř-
ské školy, dále výstavy věnované historii 
vinařství, Sokola, vojenské historii a dal-
ší. Z výstav se postupně stala tradice.
Například v roce 2005 to byla výstava 
dobových fotografií ke 120. výročí za-
ložení hasičského záchranného sboru 
v Hruškách. Následující rok nám expo-
zice s názvem „Byly hody, byly“ na do-
bových fotografiích připomněla historii 

hrušeckých hodů a vývoj podlužáckého 
kroje. Výstava starých fotografií ze ži-
vota naší obce pod názvem „Co odvál 
čas“, uspořádaná v roce 2007, nám 
ukázala, jaké vzácné a zajímavé po-
klady se najdou v rodinných archivech 
našich občanů. Stejně tak i další výsta-
va s názvem „Děti v pohybu“, kde bylo 
možné shlédnout fotografie dětí s růz-
nými vozítky – od kočárků po autíčka, 
koloběžky, houpačky a další. Část této 
výstavy byla věnována 10. ročníku šta-
fetového běhu „O pohár Boba Zháňala“. 
Loňská výstava na téma „Když si náš 
dědeček babičku bral“ pojednávala  
o svatbách, a to především o svatebních 
obřadech, zvycích, šatech a ostatních 
doplňcích. Podařilo se nám shromáždit 
opravdu velké množství fotografií a ukáz-
ky nádherných svatebních šatů z první 
poloviny minulého století, které by tehdej-
ším nevěstám mohly závidět i dnešní ženy 
a dívky. Výstava byla doplněna o ukázky 
vyšívaných deček, nádobí a reklamních 
cedulí z té pro nás tak dávné doby.  Žád-
nou z uvedených akcí by nebylo možné 
uspořádat bez pomoci a spolupráce na-
šich občanů, které si velmi vážíme.
Výstavy pořádáme každoročně v době 
konání hrušeckých hodů a ani letošní 
rok nebude výjimkou. A tak, pokud za-
vítáte ve dnech 22. nebo 23. srpna na 
tradiční Bartolomějské hody, můžete se 
přijít podívat také na výstavu v budově 
základní školy. Tentokrát jsme vybrali 
téma „Naši občané v zahraničí“.
Vlastivědný kroužek se kromě pořádá-
ní výstav zabývá i další činností, např. 
archivací fotografií a historických doku-

tulů. Konečně se občané dočkají řešení 
otázky, kam s odpady, a nebudou nuce-
ni vyvážet smetí do sběrných provozů 
sousedních obcí.
Obec však ani zdaleka neukončila své 
budovatelské období. Jednou z připra-
vovaných staveb je například vybudo-
vání technického zázemí pro sportov-
ce, jehož první etapa již byla zahájena 
(ukončení je plánováno na podzim to-
hoto roku). Další realizovanou zakázkou 
z dotačních titulů je doplnění kanaliza-
ce v části obce.

Peníze pomohou dětem bez rodičů
Benefiční koncert, jehož výtěžek bude 
použit na dostavbu a vybavení sirot-
čince při misijní stanici Mahango v ji-
hozápadní Tanzánii, se konal v pátek  
16. dubna v sále Tonstudia Rajchman. 
Koncert byl jedinečný nejen pro své ob-
sazení. Skladby G. F. Händela, A. Dvo-
řáka či C. Fancka v podání předního 
českého houslisty Bohuslava Matouška  
v doprovodu japonské klavíristky Kae Nyu-
noya posluchače doslova fascinovaly. 
„Vážná hudba je určena specifickému 
publiku, ani jsme nečekali tak vysokou ná-
vštěvnost. Na konto sirotčince převedeme 
téměř třináct tisíc korun. Takový zisk jsme 
neočekávali,“ pochvalovala si akci zástup-
kyně pořadatele Adriana Lukešová.

Noc kostelů se konala i v naší obci
Dolnobojanovská farnost se v pátek  
28. května zapojila do projektu Noc 

mentů i různých užitkových předmětů 
z minulých dob. Dále pořádáme be-
sedy s pamětníky. Zajímavé byly před-
nášky archeologa Mgr. Petra Dreslera, 
Ph.D., věnované historickému osídlení 
našeho regionu. 
Jana Šumberová

Podaří se vydat knihu výšivek?
Tentokrát se ještě 
vracím k akci, se 
kterou jste byli se-
známeni již v prv-
ním čísle tohoto 
časopisu. Vedou-
cí místní knihovny 
v Hruškách paní 
Jarmila Létalová 
spolu s paní An-
nou Zoderovou 
nafotily krojové 
výšivky, které jsou 
vzácným dokla-
dem o kulturním 
bohatství Podluží. 

Díky pochopení místních žen, které výšiv-
ky zapůjčily k fotografování, vznikl soubor 
více než pěti set fotografií. Ty bychom 
chtěli vydat v podobě knižní publikace, 
jež by jistě potěšila a stala se ozdobou 
nejedné rodinné knihovny. K uskutečně-
ní tohoto záměru nám však chybí jedna 
podstatná věc, a to jsou peníze. Protože 
se nám zatím nepodařilo získat žádnou 
dotaci, snažíme se najít sponzora. Nevíte 
o nějakém? 

Jana Šumberová
Ilustrační foto: Jarmila Létalová
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Sbor dobrovolných hasičů v Josefově

Život v Josefově
O tom, že život v Josefově není nuda, 
svědčí následující ukázky toho, co se  
v naší obci odehrálo za poslední čtvrtletí. 

Volejbalový turnaj
Volejbalového turnaje, který se konal 
1. května na víceúčelovém sportovním 
hřišti, se zúčastnilo sedm družstev: 
Radějov, Dolní Bojanovice, Rohatec, 
Prušánky, Hrušky a dvě družstva z Jo-
sefova. Naše hráče mohutně svým 
skandováním podporovaly místní děti. 
Sluníčko hřálo, hráči z kurtu odcházeli 
opálení jako od moře. Naši volejbalisté 
obsadili po urputném boji krásné třetí  
a čtvrté místo.

Svátek matek
Svátek matek mohly naše ženy oslavit 
již 8. května. Obec zajistila program 
– Líbánky s operetou. Písně z operet 
k nám přijeli zazpívat sólisté Slezského 
divadla v Opavě.

Den hasičů
Oslava 85. výročí založení Sboru dob-
rovolných hasičů v Josefově začala 
ranní mší svatou, kterou farář sloužil 
za všechny živé i zemřelé členy SDH. 
Od 14 hodin se na místním hřišti konala 
soutěž 1. okrsku v požárním útoku.

Divadlo pro děti
Začátkem června obec pro děti i do-

V lokalitě Padělky 
se již může stavět
Po několikaletém úsilí byly v obci Kos-
tice vytvořeny podmínky pro výstavbu 
rodinných domků v lokalitě Padělky. 
Obec vykoupila pozemky, vybudovala 
komplex inženýrských sítí, včetně roz-
vodů kabelové televize, a k výstavbě 
tak připravila 25 nových stavebních 
parcel. Celá akce si vyžádala 11,7mil. 
Kč a částečně byla hrazena i z dotace 
MMR ČR. Vzhledem k tomu, že nebylo 
možné vyhovět žádostem všech ucha-
zečů, bude obec v uvedené lokalitě po-
stupně připravovat stavební pozemky 
v rámci II. etapy.

Děti dostanou nové hřiště
a tenisové kurty
V současné době probíhá v obci Kostice  
příprava na  hlavní investiční akci roku 
2010,  kterou je  výstavba víceúčelového 
hřiště a dvou tenisových kurtů v areálu 
TJ Sokol Kostice, oddílu kopané. Cena 
díla se blíží částce 4,2 mil. Kč a vedle 
vlastních finančních prostředků se nám 
možná podaří hradit část nákladů z do-
tací, o které obec požádala. Zahájení 
akce předpokládáme v měsíci červenci, 
doba výstavby je plánována na 70 dnů. 
Následovat bude vybavení hracími prv-
ky. Hřiště je koncipováno tak, aby od-
povídalo zájmům dětí všech věkových 
kategorií včetně mládeže, tenisové kurty 
pak budou sloužit sportovnímu vyžití ne-
jen mládeže, ale i dospělých.

Dětský soubor Kostičánek na tvrdonských slavnostech

spělé za spolupráce s herci Moravsko-
slezského divadla připravila pohádku 
Tajuplný zámek. Pohádka všechny po-
bavila.

Dětský den
Již tradičně poslední víkend před kon-
cem školního roku patří našim dětem. 
Obec spolu s místními hasiči přichystala 
dětem nemalá překvapení. Největší ra-
dost měly všechny děti z nové trampo-

líny, která je určena i pro ty trochu starší. 
Už nemusí tiše závidět malým dětem, 
jak na malé trampolíně dovádějí. Hasiči 
si taky připravili překvapení, každé dítě 
za splnění úkolu dostalo lístek na zmrz-
linu, takže i hospodský si přišel na své. 
Samozřejmě nechyběl nafukovací hrad, 
který vlastní obec, různé hry, jízda na ko-
ních, tradiční pěna od hasičů a opéka-
ní špekáčků, cukrovinky a občerstvení. 
Děti i dospělí si užili krásné odpoledne.

Zeleň v obci
Obec získala od Ministerstva životního 
prostředí dotaci ve výši čtvrt milionu ko-
run na výsadbu stromů, hlavně hrušek 
a švestek.

Stranu připravila: 
Hasilová RůženaDětský den oslavily děti také s různými soutěžemi

Sportovní zařízení uvedeného druhu a 
v takovém rozsahu v obci chybí a jeho 
vybudování velmi přispěje k vytvoření 
vhodných podmínek pro hry dětí i pro 
aktivní využití volného času ostatních 
našich občanů.

Kulturní akce v obci

Kultura v naší obci byla v polovině roku 
hlavně ve znamení  akcí dětského sou-
boru Kostičánek, kdy nás děti reprezen-
tovaly v rakouském Poysbrunnu a také 
samozřejmě na tradičních tvrdonských 

slavnostech, konajících se začátkem 
června (viz foto).
Poslední akcí druhého čtvrtletí bude 
dětský folklorní festival, za účasti sou-
borů  např. z Valašských Kloubouků, 
Hrušek, ale také Sekulánek ze  Sloven-
ska aj. Do krojového průvodu jsou zvá-
ny všechny děti z obce.  Akce proběhne 
v doprovodu jak cimbálové muziky, tak 
dechové hudby. Samozřejmě nebude 
chybět bohaté občerstvení.

Stranu připravila:
Marcela Götzová
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Obec připravila spolu s místními spolky a sdruženími Den pro Ladnou

Místa pro život
Obec Ladná se v letošním roce zapojila do 
dárcovského programu „Místa pro život“ 
Jednoty - spotřebního družstva Mikulov 
a Jihomoravské komunitní nadace se síd-
lem v Moravské Nové Vsi. Cílem programu 
byla úprava veřejného prostranství v okolí 
prodejny, které patří k nejfrekventovaněj-
ším místům v obci.
V rámci projektu „Obnova mobiliáře a vý-
sadba u Jednoty“ spolupracovala obec 
Ladná  s místním občanským sdružením; 
byly nainstalovány nové lavičky, odpadko-
vé koše a nádoby na zeleň. Podle návrhu 
majitelky místního zahradnictví Ludmily 
Kasalové vysadili občané a zaměstnan-
ci obce také keře a trvalky a prostranství 
před prodejnou Jednoty tak získalo pří-
jemnější tvář. Výrobu keramických košů 
se znakem obce zprostředkoval ladenský 
občan, pan Josef Martuška. Projekt byl fi-
nancován z grantu Jihomoravské komunit-
ní nadace, která darovala 25 tis. Kč, obec 
Ladná přispěla částkou 10 tis. Kč.
Bohumila Tesaříková

Nové CD Slováckého 
sdružení Lanštorfčané
Výsledkem několikaleté práce členů 
Slováckého sdružení Ladná pod vede-
ním Františka Macinky je nové CD s ná-
zvem „Lanštorfská kaplička dlúho stójí“. 
K vytvoření této nahrávky inspirovala 
mužáky z Ladné nejen láska k lidové 
písničce, ale také skutečnost, že letos 
oslaví již 15 let své existence. Jednou 
z nových písní je i „Lanštorfská kaplič-

ka“, složená jedním ze členů, Janem 
Vymyslickým. Zpívá se v ní o kapli sv. 
Michala uprostřed obce, zbudované 
v roce 1849, kde se sloužily mše pod 
širým nebem než byl v roce 1912 pány  
z Lichtenštejna postaven kostel sv. 
Archanděla Michaela. Tato nahrávka 
vznikla ve dnech 20.-21.2.2010 v na-
hrávacím studiu Vojty Herky v Ratíško-
vicích. Hudební doprovod zajistila Cim-
bálová muzika Jožky Severina, která už 
několik let Lanštorfčany doprovází. 
Druhé CD obsahuje 20 písní a tentokrát 
se na něm prezentuje pouze mužský 
sbor a jeho sólisté. CD bylo slavnostně 
pokřtěno při příležitosti slavnosti svěce-
ní obecního praporu 3. července 2010. 
CD mohlo vzniknout díky finanční pod-

poře obce Ladná, místních podnikatelů 
a dalších příznivců folkloru, za kterou 
jim patří velký dík. V prodeji bude na 
Obecním úřadě v Ladné a u členů Slo-
váckého sdružení.
Martin Vlk

Den pro Ladnou
V sobotu 1. května 2010 uspořádala kul-
turní komise Obce Ladná ve spolupráci 
s místními spolky a sdruženími akci na-
zvanou „Den pro Ladnou“. Nejdříve pro-
šel obcí průvod, potom se děti i dospělí 
(vybaveni soutěžními průkazkami) rozešli 
na několik stanovišť po obci. Na hřišti pre-
zentovali svoji činnost fotbalisté, tenisté a 
Slovácké sdružení Lanštorfčané. V budo-
vě základní školy pořádalo Sdružení ob-
čanů Ladné výstavu rukodělných výrobků 
ladenských občanů a pan Josef Vošvrda 
výstavu hornin a minerálů i ukázky z vče-
lařství. V parku Rasovna vystavovali čle-
nové Českého svazu chovatelů Ladná a 
výstavu trofejí Myslivecké sdružení. Sbor 
dobrovolných hasičů předvedl vybavení 
hasičské zbrojnice a techniky a  kolektiv 
kuchařek uspořádal na dvoře MŠ soutěž 
pro všechny šikovné kuchaře a kuchařky, 
kteří mohli připravit a přinést pochutiny 
z tradiční ladenské zeleniny - mrkve. 
Celý den zakončila zábava u Pohostin-
ství u Parku s DJ Italem, kterou zahájilo 
taneční vystoupení skupiny L.crew-dětí 
z Ladné pod vedením Lenky Žůrkové.
Počasí se vydařilo, předpovídaný déšť 
přišel až po skončení akce. Potěšila 
hojná účast z řad místních i přespolních  
a kladné ohlasy spoluobčanů.
Marie Kobrová, foto: Miloslav Duhonský

Členové Slováckého sdružení Lanštorfčané

Kdo má šikovné ruce
V posledním čísle časopisu Zvony jsem 
slíbila, že vám představím šikovné a 
obětavé lidi, kteří tvoří jednotlivé krojo-
vé součásti. Chci předeslat, že k tomu 
patří obrovská zručnost, trpělivost, obě-
tavost a klid.
Když začneme od nohou, šití obuvi pat-
ří dnes v Lanžhotě rodině Turečkových. 
Poté, co zemřel František Tureček z Kos-
tic, který mnoho let šil a vyšíval krojovou 
obuv nejenom pro Podluží, ale téměř pro 
celou Moravu, přebral plně tuto práci 
jeho vnuk Marek Tureček. Bydlí v Lanž-
hotě, kde má také dílnu. Se svým dědou 
spolupracoval léta, už od svého vyuče-
ní. Zakázek má tolik, že sám na všechno 
nestačí, i když pracuje od rána do veče-
ra, mnohdy i v sobotu a v neděli, a proto 
rád přivítá pomoc rodinných příslušníků. 
Jeho šikovnost vzhledem k věku (35 let) 
je obdivuhodná a výsledek práce – krás-
né, naleštěné krojové boty těší nejen 
jeho, ale i majitele.

Další částí kroje jsou kalhoty – na Pod-
luží „fiauky“ nebo „červenice“. Šití tako-
vých kalhot provádí Marie Slámová a 
její dcera Jarmila Hrnčířová. Nejde jen 
o krásné barevné vyšívání různých vzo-
rů (srdcové, jatelinové, jabúčkové), ale 
především kalhoty správně nastříhat, 
ušít, vypodšívkovat. Samozřejmě, že 
vyšívání bavlnkami je časově nejnároč-
nější, ale celková šikovnost a trpělivost 
je velmi potřebná. Rovněž tyto ženy 
mají zakázky z celého okolí. Šijí a vyší-
vají krojové kalhoty nejen typicky červe-
né, ale také pro vzdálenější obce žluté, 
modré, černé apod.

Vyšíváním krojových košil se v Lanžho-
tě zabývá několik žen. U krku košile je 
třeba červenou bavlnkou vyšít ozdobný 
vzor, který ručně vyšívá Marie Šišková a 
Anna Mlýnková. Ze starších žijících žen 
to byla ještě Anna Prajková, která však 
již vzhledem ke svému věku – 90 let tuto 
práci odložila.
Rukávy ke košili jsou vyšívané na plátně 
nebo molu. Dnes se již vyšívají pouze na 
stroji. Nepředstavujte si, že na nějakém 
průmyslovém, kde se vloží program a 
stroj vyšívá. Jsou to staré šlapací šicí stro-
je, na kterých se odstraní „patka a zoub-
ky“. Pak souhrou rukou a nohou se vyší-
vá. Rukou se pohybuje látkou nataženou 
na kolečko a nohama se šlape tak, aby 
jehla píchala právě do toho místa, kde je 
nakreslený vzor. Potom se látka vystřihu-
je a do prázdného místa se vyšívá motiv, 
který vytváří pěkné vzory. Nejsou to je-
nom košile, ale i kapesníky, zástěry, kraj-
ky na peřiny, vyšívané součásti pro různé 
druhy krojů apod. Zručnými vyšívačkami 

jsou Růžena Petrlová, Marie Holobrádko-
vá, Marie Kořínková a Hana Tučková.
U slavnostního kroje se obléká „lajbl“, 
a to jak chlapci, tak děvčata. Jeho šití 
provádí Marie Hostinská a Ludmila Praj-
ková. Některá šikovná maminka nebo 
babička si jej pro svého syna nebo dce-
ru ušije i sama. I zde je důležité zvolit 
správnou velikost, obrnit se potřebnou 
dávkou trpělivosti, neboť přišívání flitrů 
a korálků je velmi jemná práce, stejně 
jako skládání mašličky. Ludmila Prajko-
vá rovněž zhotovuje dívčí rožky, šije ru-
kávce a opravuje jednotlivé části kroje.
Na chlapecký lajbl se připínají malova-

né mašle. Děvčata je mají na rožkách, 
na opasku a pod krkem. Marie Švirgo-
vá a Ludmila Ciprysová se malováním 
zabývají již mnoho let a s množstvím 
práce si někdy nevědí rady. Malují vzo-
ry květinové i ornamentové. Mezi mladé 
malérečky patří Jarmila Zahradníková a 
Božena Rabušicová.
Na hlavě chlapci nosí tzv. „guláč“. Ten-
to v Lanžhotě nikdo nedělá. Jezdilo se 
do Kostic za paní Kostkovou, která však 
zemřela. Nyní se kupuje v prodejně kro-
jových součástí v Brumovicích.
Na „guláči“ je ozdobné „pérko“, tvoře-
né z drobných kvítečků, zrcátek a maš-
liček, které se pevně upevní nad čelní 
část. Jeho výrobou, stejně tak i výrobou 
„pérka“ na mašle a červeným šátkem, 
který si uvazuje chlapec okolo krku na 
košili, se zabývá Ludmila Ciprysová.
U dívčího kroje je důležité správně zvolit 
délku sukní. Spodničky i „vrchní“ sukně 
šijí Marie Hostinská, Ludmila Hostinová, 
Anna Straková a Marie Petrlová.
Aby byl kroj stále pěkný a nažehlený, jsou 
zde ženy, které jej perou, škrobí a žehlí. 
Jsou to Marie Zonygová, Eva Uhlířová a 
Jana Mayerová. Krása bělostných krojů 
se představuje na největší svátek obce – 
na hody a pak na krojových plesech.
Představila jsem vám ženy a jednoho 
muže, kteří svou prací přispívají k tomu, 
že kroj se stále tvoří a obnovuje. Na 
úkor svého volného času, kdy mnozí 
lidé odpočívají, oni tvoří hodnoty, které 
nejsou jen pro jednu generaci, ale dědí 
se na generaci další. A těm, kdo tento 
kroj nosí a tradice udržují, vzkazuji: „Dě-
dictví otců zachovej nám, Pane.“ 
Hana Tučková
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Lužice mají novou publikaci 
„Lužice v proměnách času“
Nová publikace vydávaná obcí Lužice  
u příležitosti 760. výročí první písemné 
zmínky o Lužicích a vítězství v krajském 
kole soutěže Vesnice roku 2009 před-
stavuje současný život lidí a proměny 
obce za několik posledních let či celé 
století. Navazuje v tomto směru na pu-
blikaci LUŽICE 1250–2000, kapitoly  
z dějin obce, kterou zpracoval před de-
seti lety kolektiv autorů v čele s PhDr. 
Miroslavou Roškovou, CSc. 
Není však knihou historickou, spíše 
vzpomínkovou a obrazovou. Publikaci 
společně vytvořili lužičtí občané – zá-
stupci spolků, organizací, škol a ze-
jména letopisecké komise rady obce 
ve spolupráci s pracovníky OÚ. V knize 
najde čtenář  fotografie z archivu Obec-
ního úřadu v Lužicích, společenských  
a sportovních organizací, ze soukro-
mých sbírek občanů, fotografie mla-
dých lužických amatérských foto grafů 
a letecké snímky obce. Finančně na její 
vydání přispěly firmy a podnikatelé pů-
sobící v Lužicích.
Všem touto cestou děkujeme!
Naším přáním je, aby se kniha stala in-
spirací k vlastním vzpomínkám, průvod-
cem známými i neznámými místy a mi-
lým dárkem všem obyvatelům, rodákům 
či návštěvníkům.  
Mgr. Jana Ambrožová, místostarostka
Knihu je možné koupit za 200 Kč 
na Obecním úřadě v Lužicích nebo  
v prodejně ŠTELA – Trafika

Návštěva u francouzských přátel
Klub česko-francouzského partnerství 
uspořádal v květnu zájezd k přátelům do 
partnerské obce Isdes  ve Francii. Au-
tobusem odjeli převážně členové klubu, 
dále zástupci Klubu seniorů, Muzejního 
spolku, Slováckého krúžku a další obča-
né, kteří ochotně pomáhají při organizaci 

Sochařské sympozium. Foto Lukáš Bravenec

Ohlédnutí za Dnem 
lidových řemesel
Dne 1. května 2010 se v centru městyse 
Moravská Nová Ves konal již dvanáctý 
ročník Dne lidových řemesel. Dvanáctiho-
dinový program se nesl v duchu tradiční 
rukodělné výroby, zastoupené zejména 
kováři, hrnčíři, dráteníky. Návštěvníci 
mohli nakupovat dřevěné hračky, ručně 
vyrobené šperky, malovaná trička, svíčky 
z včelího vosku... Stánek se svými výrob-
ky z chráněné dílny prezentovali i  klienti 
klentnického Srdce v domě.
Nechyběla bohatá kulturní nabídka. 
Dopoledne patřilo pódium na náměstí 
dětským folklorním souborům – Jate-
linka, Skaličánek, Borověnka, Iskérka 
a  „neoveským“ mažoretkám.  Odpoled-
ní program zahájil jazzem a swingem 
břeclavský Flash Band, dále vystoupily 
Neoveská cimbálová muzika a CM Val-
tičánek, národopisný soubor Břeclavan, 
Chodská vlna  a slovenské folklorní sou-
bory Všetečník a Gymnik. Velký ohlas 
sklidila temperamentní skupina  Cigán-
sky diabli. Program vyvrcholil koncer-
tem Petra Bendeho.
Den plný kultury výborně doplnila ochut-
návka „neoveských“ vín organizovaná 
místním vinařským spolkem. Dalším gur-
mánským zážitkem bylo občerstvení při-

Účinkující folklorní soubor Všetečník ze Slo-
venské republiky

vzájemných výměnných pobytů.
V Isdes se o nás opět skvěle postarali 
a připravili pestrý program: výlet do Pa-
říže, kde jsme mimo jiné měli možnost 
navštívit jednání francouzského sená-

tu, návštěva místních škol a seznámení 
se systémem francouzského školství, 
beseda o sociálním zabezpečení ve 
Francii, turnaj v petangue, účast na 
slavnostech Johanky z Arcu v Orleans, 
prezentace a symbolický prodej čes-
kých výrobků na jarmarku v Isdes. 
Připomínkou již pětiletého partnerství obcí 
bylo zasazení stromu přátelství za účasti 
představitelů obce Isdes, okolních obcí 
a zástupců příslušného krajského úřadu. 

Strom přátelství – lípu jsme přivezli s se-
bou, vybrali a darovali ji manželé Šebes-
tíkovi. Všichni jsme se vrátili spokojeni, 
obohaceni o spoustu zážitků a s pocitem, 
že jsme dokázali naši obec reprezentovat 
v zahraničí na velmi dobré úrovni.  
Jana Líčeníková
Foto: Klub česko-francouzského partnerství

Páté sochařské sympozium 
Dřevo-kámen 2010 v Lužicích
Jsem ráda, že i v době krize se nám 
podařilo uspořádat již 5. ročník sochař-
ského sympozia DŘEVO-KÁMEN pro 
studenty a absolventy uměleckých škol. 
Velkou finanční podporu a pochopení 
máme ze strany Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy, což je pro nás 
povzbuzením, impulsem i oceněním. 
V odborných školských i uměleckých 
kruzích naše sympozium již vchází ve 
známost. Je pro nás všechny prestižní 
akcí i závazkem pro jeho pokračování. 
Letos bude účast studentů meziná-
rodní. Tři sochaři budou ze Slovenska  
a osm sochařů ze škol v naší republice. 
Zajímavostí je rekordní účast čtyř žen.
Témata byla volena zase ve vztahu k obci. 
Ke kapličce bude určen „betlém“. Druhé 
téma je revitalizace centrálního parku  
u kostela „mobiliář a dekorativní objekty“.  
Věříme, že se účastníkům bude v Luži-
cích líbit a že se na ně přijdete podívat. 
Ak. soch. Ludmila Pecková, 
prof. absolvent umělecké aspirantury, 
kurátorka sympozia

U lípy partnerství v Isdes

pravené pro návštěvníky. Regionální speci-
ality místní výroby i ty připravené zástupci 
slovenské partnerské obce Rosina. Na talí-
řích se objevil například šumajstr, fazulnica, 
koláčky, pečené sele i ručně vyráběné sýry  
a maďarské klobásy.
Další obohacení programu čekalo na pří-
chozí v budově školy, kde byla umístěna 
výstava obrazů výtvarníka ze soused-
ních Hrušek Petra Hejzlara, práce žáků 
školy a výstava domácího zvířectva. Mi-
lovníky psů potěšili členové kynologic-
kého klubu Hodonín, kteří předvedli se 
svými svěřenci disciplínu agility.
Nebylo zapomenuto ani na nejmenší  
účastníky akce – ve dvoře úřadu městyse 
je čekal program připravený místním ro-
dinným klubem Brouček. Skákací hrad, 
trampolíny a elektrické motorky hlasitě 
projevovanou spokojenost dětí jen dovr-
šily. Letošní Den lidových řemesel přilá-
kal více než  1.300 návštěvníků, podílelo 
se na něm několik stovek účinkujících, 
schopný organizační tým a partneři.  
A přálo nám i počasí...  A Vás už teď  
srdečně zveme na třináctý ročník této 
oblíbené akce. 

Nový sběrný dvůr
Slavnostního otevření se dočkalo nové 
Sběrné středisko odpadů v Moravské 
Nové Vsi. Je jedním z deseti sběrných 
dvorů, které byly vybudovány v obcích 
sdružených v Dobrovolném  svazku 
obcí Čistý Jihovýchod. 

Eiffelovka - konečně na vlastní oči…

Obálka knihy Lužice v proměnách času

Náklady na výstavbu dvoru činily cel-
kem 10 644 120 Kč bez DPH, včetně 
technologického vybavení a rekonstruk-
ce správní budovy. Na akci byla získána 
dotace z Operačního programu životní-
ho prostředí a z fondu Jihomoravského 
kraje ve výši 92,5 %. Zbývající částka 
byla hrazena z rozpočtu obce.
Nový sběrný dvůr slouží téměř 2.600 
obyvatelům městyse, rozkládá se na 
ploše 6.720 m2 a jeho kapacita činí  
280 t ostatního (běžného) odpadu a  
20 t nebezpečného odpadu za rok. 
Změnil i lokalitu – z nevyhovujících pro-
stor v centru obce byl přesunut na mís-
to bývalé pily na ulici Kamenná. K vy-
bavení dvoru patří kontejnery na ostatní 
a nebezpečný odpad, štěpkovač na 
rostlinný odpad a kolový nakladač. 
V areálu je rovněž plocha pro komunit-
ní kompostování a plocha pro ukládání 
stavební suti.

Text: Lenka Topolanská, 
foto: Martina Polachová

O dvanáctý ročník Dne lidových řemesel v Moravské Nové Vsi byl tradičně značný zájem

Pozvánka na kulturní akce

24.7.        Předhodovní zpívání 
        u cimbálu

25. – 27.7.   Svatojakubské hody

11.9.        Slavnost vinobraní
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Barborka Sůkalová

Oslava Svátku matek v sále kulturního domu  je již tradiční akcí

Žižkovjánek slaví pět let
Dětský folklorní soubor Žižkovjánek 
vznikl v Moravském Žižkově za podpory 
obce v říjnu roku 2005. Již pátým rokem 
zde  působí pod vedením pana Jarosla-
va Švacha, dlouholetého člena Břecla-
vanu a později Old Stars. 
Soubor má přibližně 20 členů, převážně 
dětí z Moravského Žižkova, ale i něko-
lika přespolních. Scházejí se dvakrát 
týdně v místním kulturním domě a učí 
se pěvecko-taneční pásma znázorňu-
jící místní lidové zvyky a tance, kromě 
jiného samozřejmě i polku, valčík a ver-
bování. Do jejich repertoáru zatím patří 

Moravská písnička se neztratí!
V soutěži dětských zpěváků O malova-
ný tulipán Boženy Šebetovské v Břec-
lavi a v soutěži O věneček Fanoše Mi-
kuleckého v Hodoníně, zvítězily hned 
dvě děti z Nového Poddvorova, každý 
ve své kategorii. V soutěži dívek to byla 
desetiletá Barborka Sůkalová a v sou-
těži chlapců sedmiletý Jožinek Čech, 
který jako prémii získal od diváků hlavní 
cenu celé soutěže. Věříme,že jim zpívá-
ní půjde tak dobře i v budoucnu.

Otevření rozhledny
Nový Poddvorov přivítal hosty slavnost-
ního otevírání rozhledny na Podluží. Při-
jeli k nám účastníci tradičního cyklistic-
kého Otevírání jara na Podluží ze všech 
členských obcí Regionu Podluží a také 
ze sousedních Čejkovic, v čele se svý-
mi starosty. Po přivítání a malém občer-
stvení se všichni vydali k rozhledně, kde 
je přivítala dětská cimbálová muzika  
z Lužic. Jak rozhledna, tak i nově vyda-
ný Turistický průvodce byly slavnostně 
pokřtěny šampaňským. Poté se výlet-
níci vydali na cyklovýlet, o kterém se 
dočtete na dalších stránkách časopisu.

Svátek matek
V neděli 9. května pořádalo zastupitel-
stvo obce Nový Poddvorov oslavu Svát-
ku matek. V sále kulturního domu vystu-
poval soubor Kordulka za doprovodu 

gajdošské muziky, vše pod vedením 
ředitelky školy ve Starém Poddvorově 
Miroslavy Hajdové. Naši zastupitelé po-
dávali každé návštěvníci kávu a záku-
sek. Po programu maminky a babičky 
zůstaly na hezké sousedské besedě  
a rozcházely se až v podvečer. Takto 
slavíme v Novém Poddvorově Svátek 
matek už pět let,vždy s patřičným hez-
kým programem.

Den otevřených sklepů
Naši vinaři se chlubili svým vínem!  
A právem. Vždyť ho dodávají do celé 
republiky, Prahu a Pražský hrad ne-

Dětský folklorní soubor Žižkovjánek

pásma Sedlák, Kuchařky, O píšťalce, 
Nebora, Skočné, Hody, Fašaňkové tan-
ce a další.
Děvčata nejprve vystupovala v jedno-
dušších kostečkových krojích a kluci v 
třaslavicích, o jejichž ušití se ve velmi 
krátkém časovém termínu postaraly 
místní občanky Dana Buzrlová a Věra 
Vašíčková. Po zhruba roce a půl se za 
podpory obce podařilo ušít pro členy 
souboru nové sváteční kroje, které jsou 
zmenšenou verzí skutečných krojů, kte-
ré nosí žižkovská a bílovská chasa. Svá-
teční kroje ušily paní Osičková a Grófo-
vá z Velkých Bílovic.

Děti se každoročně účastní řady vy-
stoupení, vánočních besídek, dět-
ského maškarního plesu, besed pro 
důchodce, dětských krojových plesů 
a dětských krojových hodů v okolních 
vesnicích.
Žižkovjánek vystupuje také na různých 
regionálních folklorních přehlídkách 
a soutěžích, chlapci se s úspěchem 
účastní soutěže dětských verbířů a zpě-
váčci zase pěvecké soutěže O malova-
ný tulipán Boženy Šebetovské ve Staré 
Břeclavi. Děti vystupují  na žižkovském 
Májovém zpívání, tradičním sobotním 
Předhodovým zpívání, dále třeba na 
Tvrdonských národopisných slavnos-
tech, na Velkobílovických hudebních 
dnech, ale i na folklorních slavnostech 
na Slovensku a v Rakousku. 
Také v Žižkově  jsou pořádány  folklorní 
akce s mezinárodní účastí. Loni se dět-
ského folklorního minifestivalu  účastnili 
krom domácího Žižkovjánku i soubory 
ze Slovenska, Maďarska a Rakouska. 
Dětská cimbálová muzika prozatím  
v Žižkově chybí, ale některé z dětí se učí 
hrát na hudební nástroje. O doprovod 
Žižkovjánku se zatím starají cimbálové 
muziky z okolí, především cimbálová 
muzika sourozenců Osičkových z Vel-
kých Bílovic, dětská cimbálová muzika 
Brnkačka z Bulhar a další.
Více informací  o souboru a další foto-
grafie a videa naleznete na webových 
stránkách souboru:
www.zizkovjanek.estranky.cz.

Májové zpívání v Moravském Žižkově Účinkování Žižkovkánku ve Velkých Bílovicích

Jožinek Čech

vyjímaje. Vína od nás se podávala 
například při slavnostním obědě po 
podpisech smluv prezidentů Obamy  
a Medvěděva. V sobotu 19. června se 
konal už 5.ročník Dne otevřených skle-
pů. Sjelo se hodně hostů ze všech koutů 
naší krásné vlasti. Během dne při ochut-
návání všem vyhrávala dechová hudba 
z Horních Bojanovic a večer se všichni, 
včetně vinařů, sešli v kulturním domě na 
besedě u cimbálu. Svatý Petr nad námi 
držel svou ochranou ruku, takže nepr-
šelo a den se nádherně a malovaně vy-
dařil. Na shledanou na Dni otevřených 
sklepů dne 25. června 2011!

Den otevřených sklepů se vydařil
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Májové zpívání
Poslední květnovou sobotu mohli pří-
znivci folkloru navštívit v pořadí již  
XI. ročník májového zpívání v Prušán-
kách. Za pěkného slunného odpoled-
ne, které pořadatele mile překvapilo, se 
v areálu u Nechor sešlo celkem patnáct 
mužských a ženských sborů. Tyto svým 
repertoárem reprezentovaly Podluží a 
přilehlé regiony. O humorné slovo se 
postaral lidový vypravěč Jožka Pavlíček 
z Kunovic. Účinkující provázela CM Ver-
buňk z Prušánek. 
Součástí programu byla i ochutnávka 
nechorských vín, o níž se každým ro-
kem postarají místní mužáci. Cimbálová 
muzika vyhrávala pro návštěvníky i po 
skončení oficiální části programu a tím 
byla vytvořena příjemná atmosféra po 
celý zbytek večera. Všem se celá akce 
velice líbila. A proč ne? Pokud skloubíte 
dobré nechorské víno a zpěv, výsled-
kem je vždy dobrá nálada.        

Svatojánská noc 
Podle tradice je to noc plná kouzel, tajů, 
překvapení a nadpřirozené magie. Je to 
také den oslav letního slunovratu. Váže 
se k ní rovněž pověst, kdy ožívají tajem-
né síly, země se otevírá a vydává své 
poklady. Symbolem oslav této noci je  
i pálení svatojánských ohňů. A v tomto 
duchu se snažíme také u nás v Prušán-
kách Svatojánskou noc prožít.

Tu letošní jsme prožili v pátek 25. červ-
na. Skupina Lucius z Brna nás zaved-
la do středověku historickým šermem, 
scénkou o králi Miroslavovi a ohňovou 
šou. Děti hledaly v trávě zlaté peníz-
ky, které pro ně byly určitě v tuto chvíli 
pokladem, který jim země vydala. Pro 
dospělé bylo připraveno překvapení 
svatojánské noci, v podobě šperku zdo-
beného kapkou ranní rosy. Nechyběla 
ani volba víly a rytíře svatojánské noci. 
Po ohňové šou byl zapálen svatojánský 
oheň plápolající v blízkosti areálu dě-
jiště večera. V jeho záři se návštěvníci 
bavili dlouho do noci.     

K Nechorám do sklepa
Nechorští vinaři uspořádali v sobotu  
26. června oblíbenou vinařskou akci, 
při níž otevřeli pro veřejnost 18 sklepů.  
I když v okolních obcích dny otevřených 
sklepů  probíhají již několik let, prušá-
necké Nechorské sklepy byly pro milov-
níky vín otevřeny poprvé. 
Vinaři se na tuto akci snažili připravit co 
nejlépe. Všichni si přáli, aby se hostům 
u nás líbilo a rádi se k nám vraceli. Bylo 
v zájmu všech, aby návštěvníky uvítali 
v pěkném a příjemném prostředí. O to 
se  zasloužili i ostatní prušánečtí vinaři, 
kteří upravovali okolí svých sklípků.
S účastí okolo 200 lidí z blízkých i vzdá-
lenějších míst naší republiky byli pořa-
datelé celkem spokojeni. Pěkné počasí 
a dobrá nálada hostů jim byla jistě od-

měnou za jejich náročnou práci. Podle 
ohlasu účastníků vládla v Nechorách  
příjemná atmosféra. Všichni si pochva-
lovali srdečný a přátelský přístup vinařů 
nabízejících svá nejlepší vína. Ti, kteří 
do našich Nechor zavítali poprvé, ne-
skrývali své nadšení nad touto lokali-
tou. Nejvíce byla obdivována malovaná 
žúdra, která jsou pro naši oblast cha-
rakteristická. Je potěšující, že i na skle-
pech, které prošly rekonstrukcí, se tyto 
prvky objevují.      
Podle všeho jsou s průběhem celé akce 
spokojeni i vinaři. A tak doufejme, že 
vznikne  v Prušánkách nová tradice a 
dobrá nechorská vína k nám přilákají  
nové návštěvníky. Budeme se těšit na 
setkání při dalším ročníku akce „K Ne-
chorám do sklepa“. Děkujeme všem, 
kteří přispěli ke zdárnému průběhu této 
zajímavé akce.
Vlasta Trechová, kulturní referentka
Foto. Lukáš Vaculík

První půlrok v naší obci
Rozloučení se starým rokem proběhlo 
jako každoročně boucháním petard a 
odpalováním nejrůznějších světlic. Za-
tím co naši občané se těšili ze začátku 
roku, za pár dní svět vzrušila zpráva o 
katastrofálním zemětřesení na Haiti. 
V našem kostele byla uspořádána sbír-
ka na postižený ostrov, kde bylo vybrá-
no 25 620,- Kč. Že naši občané nejsou 
lhostejní k potřebám lidí nejrůzněji po-
stižených, svědčí i Tříkrálová sbírka, 
kdy bylo vybráno 25 348,- Kč. Stejně 
tak byla uspořádána sbírka v našem 
kostele na pomoc postiženým povod-
němi v květnu.

Plesy a fašaňk
První ples pořádalo tradičně Sdruže-
ní rodičů a přátel škol. V posledních le-
tech je tento ples velmi zdařilý. Hudbu 
zajistila skupina p. Vávry, jejíž skladby 
uspokojily jak mladé, tak i starší. Před-
tančení obstarali žáci místní  školy. 
Samozřejmostí byla bohatá tombola.  
V únoru se konal Dětský fašaňk. Tato 
dětská zábava probíhá již po několik let 
a tuto tradici založila místní  škola. Děti 
předváděly fašaňkové zvyky a moc si 
užily zábavy. Dne 20. února následoval 
tradiční Zahrádkářský ples. K tanci a po-
slechu hrála dechová hudba, předtanče-
ní provedli žáci místní školy.

Vynášení Smrtnice
Obě školy již po několikáté pořádaly dne 
21. března „vynášení Smrtnice“. Průvod 
dětí nesl Smrtnici od školy k potoku pod 
obcí, kde byla „utopena“. Součástí této 
akce byla výstava – „Malíři obce v minu-
losti a současnosti“, kde byly vystaveny 
práce místních umělců Jaroslava Kosiny, 
Bohumila Bortlíka, Kamily Mináschkové 
a již zesnulého Bedřich Bílka a manželů 
Kašíkových.  Dále proběhly hry a soutěže 
pro děti, výtvarné dílny, kde děti zdobily 
perníky, vajíčka k Velikonocům a konala 
se také výstava prací žáků ZŠ a MŠ.

Výročí osvobození obce
Dne 14. dubna proběhla v naší obci 
vzpomínková slavnost k 65. výročí 
osvobození naší obce  Rudou armádou. 
K pamětní desce na budově radnice 
byly položeny květiny a starostka obce 
JUDr. Marie Bůšková pronesla v obec-
ním rozhlase projev.

Dětské hody
V červnu se konaly tradiční Dětské 
hody. Na tuto akci přijely dětské sou-
bory z blízkého okolí okolí a soubory  
z Polska a Slovenska. Protože zajiště-
ní takovéto akce vyžaduje hodně úsi-
lí a starostí, pořadatelé, zejména Malá  
a Velká Kordulka, vedení školy a obce, se 
snaží zajistit důstojný průběh těchto hodů.   
František Uhrovič, kronikář obce

Slavnost vína 
Český zahrádkářský svaz ve Starém 
Poddvorově uspořádal ve dnech 29. a  
30. 5. 2010 místní výstavu  vín pod ná-
zvem „Slavnost vína – Čeští a Rakouští 
vinaři 2010“. Cílem výstavy bylo ve spo-
lupráci s rakouskou obcí Senftenberg –
Imbach z vinařské oblasti Krems připravit 
společně možnost porovnávat vína z po-
dobných vinařských krajin, vzdálených 
od sebe  necelých 200 km. Nezanedba-
telným tématem společného působení je 
spolupráce, vzájemné poznávání, komu-
nikace mezi dvěma jazykově rozdílnými 
národy. Pro realizaci výstavy vín byl vy-
pracován podpůrný projekt z „Fondu ma-
lých projektů“, který patří pod „Program 
Evropské územní spolupráce Rakousko-
Česká republika 2007-2013“, jehož cílem 
je rozvíjet kontakty mezi obyvateli a insti-
tucemi v příhraniční oblasti a tím odbou-
rávat bariéry mezi sousedními národy. 
Je skutečností, že počátek jakéhosi trau-
matu vznikl rozpadem Rakousko-Uher-
ské monarchie a 40 let socialismu tento 
stav ještě prohloubil. Proto jsou nabízeny 
i uvedeny podpůrné fondy na zlepšení 

vzájemné komunikace mezi příhraničními 
sousedy. Nejkrásnější na tom všem je to, 
že při podobných setkáních lidé z obou 
stran hranice zjistí, že se jedná o dobré 
přátelské a pracovité sousedy, kteří mají 
mnoho společného.  
Na výstavu vína bylo soustředěno 434 
vzorků, hodnocení se konalo 23. května. 
Vzorky byly mimo obcí Starý Poddvorov 
a Senftenberg-Imbach dodány od vinař-

ských přátel z Čejkovic, Mutěnic, Morav-
ského Žižkova, Prušánek, Josefova, Dol-
ních Bojanovic, Lužic, Mikulčic, Rohatce 
a Žarošic.  Výstavě byla věnována vel-
ká pozornost, o čemž svědčí i samotná 
účast 48 přátel vinařů z Rakouska. Za-
vršením připravovaného projektu  „Slav-
nost vína Čeští – Rakouští vinaři 2010“ 
bude návštěva staropoddvorovských vi-
nařů v rakouských obcích  Senftenberg-
Imbach, se zaměřením na vinařskou té-
matiku v měsíci září, a závěrečné vydání 
zpravodaje ze společných akcí.
Z návštěvníků jak zahraničních, tak i do-
mácích a nakonec i z vystoupení na rádiu 
Dyje, byly slyšet  často dotazy, proč vě-
nujeme pozornost způsobu společných 
výstav a neorganizujeme formu dnů ote-
vřených sklepů. Odpověď je jednoduchá. 
Dny otevřených sklepů jsou sice velmi 
krásnou formou vinných koštů, do bu-
doucna se tomuto způsobu nebráníme, 
ale jde spíše o vystoupení profesionálních 
vinařů. Pro zájmovou činnost výstava vín 
dává možnost účasti široké veřejnosti jak 
s vlastními výpěstky, tak i s ochutnávkou. 
František Strýček, 
předseda ZO ČZS Starý PoddvorovSnímky z oslav Svatojánské noci

Májové zpívání v Prušánkách bylo přehlídkou patnácti mužských a ženských sborů

Otevřené sklepy lákaly návštěvníky

„Slavnost vína – Čeští a Rakouští vinaři 2010“.
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Prázdniny nejsou jen odpočinkem
Léto sluníčko, voda,  říkáme si v těchto 
parných dnech. Ovšem  pro většinu z nás 
to není odpočinek, ale všední pracov-
ní dny. Kontrolujeme, jak nám pokračují 
akce, které jsme rozpracovali a už rozjí-
máme co dalšího můžeme ještě napláno-
vat, udělat či opravit.
V letošním roce jsme se rozhodli provést 
opravu a zateplení zdravotního střediska 
včetně fasády – část prostředků jsme zís-
kali z grantu RWE. Dále na základě po-
žadavku občanů pokračujeme v úpravě 
chodníku a výsadbě zeleně na hřbitově, 
provedli jsme dosadbu zeleně v parcích 
a amfiteátru obce. Začali jsme s  rekon-
strukcí místní knihovny, kde díky grantu 
RWE provedeme velmi potřebnou úpravu 
knihovny tak, aby odpovídala dnešním 
potřebám. Největší akcí v letošním roce 
je ve spolupráci s obcí Mor. Sv. Ján vý-
stavba  multifunkčního sportoviště z umě-
lé trávy, cyklostezky a cykloodpočivadla. 
Projekt byl vypracován  v rámci přeshra-
niční spolupráce a čerpá fondy EU, kde 
celkové investiční náklady spolu překročí 
506.000 EUR. Součástí této stavby bude 
i úprava prostranství a vybudování no-
vého dětského hřiště pro nejmenší děti. 
Také máme připravený projekt na výstav-
bu nového sběrného dvora, kde jsme 
bohužel zdržením při přípravách změny 
územního plánu obce museli počkat až 
na letošní rok oproti jiným obcím sdru-
ženým v „Čistém jihovýchodu“, které již 
kolaudují. Věřím, že ještě v letošním roce 
podáme projekt, který uspěje a budeme 
tak moci “zkulturnit“ stávající sběrný dvůr 
a ještě lépe tak postupovat při třídění do-
movního odpadu. Nezapomínáme ani na 
mateřskou školku - nejen, že znovu ote-
vřeme třetí třídu pro nejmenší děti, kterou 
jsme v loňském roce opravili, ale máme 
připraven projekt na snížení energetické 
náročnosti budovy MŠ, který představuje 
náklady cca 4 mil. Kč. Rozhodli jsme se 
také zpracovat projekt na využití budovy 
„staré školy“ na multifunkční středisko 
a postupně hledat zdroje na její rekon-
strukci, ale bez připraveného projektu 
v „šuplíku“neuspějeme. Taktéž zdárně 
probíhá obměna techniky pro hasiče. 
Po zakoupení vozidla Ford Tranzit, které 
slouží i k převozu k soutěžím našich hasi-
čů, úspěšně proběhlo výběrové řízení na 
nové zásahové vozidlo Tatra, které bylo 
ve spolupráci se sborem dobrovolných 

Hasiči pomáhali při záplavách
Zvýšená hladina Kyjovky a Moravy 
v květnu znamenala pro naše hasiče 
zhruba třítýdenní zvýšenou péči o bez-
pečí obce. Od roku 1998 máme po-
dél Kyjovky vybudovanou protipovod-
ňovou hráz, kterou v případě vysoké 
hladiny vody osadíme v mezerách fošnami  
a utěsníme. Učinili jsme tak i tentokrát, ob-
ložili pytli s pískem a uzavřeli kanalizační 
výústě dešťové vody do Kyjovky. Ovšem 
tím pádem museli hasiči ve dne i v noci 
čerpat vodu z jedné strany zídky od obce 
na druhou stranu do Kyjovky.
Hasiči také zasahovali v několika zatope-
ných sklepích, odkud lidem čerpali vodu, 
pomáhali i ve vedlejších obcích. Také se 
jim dostalo pěkného poděkování – man-
želé Skalníkovi jim poskytli finanční dar ve 
výši 15 tisíc Kč. Po vzájemné dohodě bu-
dou mít několik pěkných nových uniforem.

Prázdniny strávíme aktivně
Hlavní pozornost budeme věnovat opět 
škole. Provedeme kompletní rekonstruk-
ci elektroinstalace, která je ve velmi špat-
ném stavu, vyměníme staré odřené vnitř-
ní dveře za nové a opravíme nevzhledné  
nebezpečné schody ze dvora do školní 
zahrady. Na závěr necháme interiér ško-
ly hezky vymalovat. Finančně nám v akci 
pomůže grant ve výši 250 tisíc Kč, po-
skytnutý společností RWE Gas Storage.

O nejlepší guláš
Letošní ojedinělou zajímavou akcí je 
GULÁŠ CUP konaný v sobotu 17. čer-
vence 2010 v areálu bývalého družstva 
v Týnci. Jde o první ročník netradiční-
ho utkání ve vaření masového guláše 
v Týnci. Děti se mohou zabavit ve spor-
tovních  závodech, na skákacím hradu 
a v jiných hrách, každý návštěvník si jis-
tě najde něco podle své chuti z široké 
nabídky občerstvení.

Koncem prázdnin zarazíme horu
Koncem prázdnin 21. srpna 2010 se 
uskuteční akce „Zarážání hory“ spo-
jená s otevřením sklepů na Hradíšťku  
a  prázdniny zakončí tradiční krojované 
hody ve dnech 29. a 30. srpna, kdy si 
můžete zatančit pod zeleným při Lanž-
hotčance. V předvečer hodů, v sobotu 
28. srpna, se koná opět tradiční „Před-
hodové zpívání pod zeleným“. 
Mgr. Hana Zoubková

hasičů vybráno. Myslíme i na kulturní vy-
žití nejen našich občanů. Letošní národo-
pisné slavnosti se mimořádně vydařily, po 
dlouhé době nám nepršelo. Na  prázdni-
ny je i letos připraveno promítání letního 
kina se spoustou nových filmů, chystáme 
hody, podzimní výstavu a další akce.
Snažíme se prostě po všech stránkách při-
spívat k lepšímu životu na vesnici a zatrak-
tivnit obec pro případné další nové občany.
Zdeněk Tesařík,
starosta obce Tvrdonice

Pomněnka reprezentuje Podluží
Dětský národopisný soubor Pomněnka 
není nijak zvlášť početný. Když se sejdou 
všichni členové souboru, je jich čtrnáct. 
Soubor nemá ani vlastní muziku. Nic 
z toho ale není překážkou v činnosti. Po-
mněnka připravuje ročně na třicet vystou-
pení doma i v širokém okolí. Reprezentuje 
Podluží také na řadě festivalů, a to nejen 
u nás - je častým hostem na festivalech 
na Slovensku, několikrát vyjel soubor do 
Rakouska. Nejdál se děti podívaly do 
Srbska. Jenom za poslední měsíc byla 
Pomněnka hostem na MFF „Jackové dě-
tem“ v Jablunkově, na oslavách 10. výročí 
spřáteleného souboru Hanácké Prosének 
v Prosenicích a na festivale v Damboři-
cích (odtud je také fotografie dole).

Hurá do školy
V místní mateřské škole se rozloučily s 
předškoláky populární Tetiny. Děti spo-
lečně s rodiči strávili na zahradě mateřin-
ky příjemné odpoledne plné her a písni-
ček a veselého povídání.
  

Folklorní krúžek Pohárek 
zve na svůj první koncert
Je to již pět let, co vznikla skupina mla-
dých lidí, kteří měli velký zájem zdokonalit 
se v tanečním projevu lidových tanců na-
šeho regionu a také se učit tance jiných 
regionů Moravy nebo Slovenska. Podpo-
řili jsme jejich nadšení a začali jsme pro 
těchto 12 mladých lidí  především z Týnce  
a Tvrdonic zpracovávat lidové tance pro 
jevištní provedení. Během pěti let jsme 
nacvičili tance a jiná pásma z Podluží, hu-
sarský verbuňk, skočné z Kyjovska, tan-
ce z moravských a myjavských Kopanic  
a východního Slovenska. Abychom moh-
li tančit v krojích daných regionů, sehnali 
jsme finanční prostředky a od nuly jsme 
vybudovali kompletní krojovou základnu. 
Jelikož bylo zapotřebí šetřit, tak jsme větši-
nu krojů ušili ve vlastní režii. 
S našimi tanci jsme se představili v ně-
kterých obcích regionu na předhodových 
zpíváních, na národopisných slavnostech 

Folklorní krúžek Pohárek

ve Tvrdonicích a na různých vystoupeních 
v Mutěnicích, Poštorné, Sekulách, Hodo-
níně, Domažlicích, Velké nad Veličkou, 
Plesné u Ostravy, Ponikách u Banské Bys-
trice atd. Zúčastnili jsme se Mezinárodního 
folklorního festivalu v Jablunkově a Ledni-
ci. Na všech těchto místech jsme důstojně 
reprezentovali především náš region.
Náš krúžek se za dobu pěti let rozrostl  
a  dnes k nám přijíždí mládež např.  
z Kostic, Hrušek, Prušánek, Ladné, Rakvic  
a Moravského Žižkova. Pohárek čítá 20 až 
25 členů a je stále otevřen mladým lidem, 
kteří mají zájem o tuto aktivitu. Taneční 
zkoušky se konají každý pátek v 19.00  
v KD v Týnci. Vše potřebné se dá zjistit 
na našich internetových stránkách www.
poharek.unas.cz. Každoročně pořádáme 
taneční soustředění a jiné společné akce. 
Tento rok připravujeme náš první gala-
koncert k pátému výročí založení krúžku, 
ve kterém  provedeme diváky uplynulými 
pěti lety  činnosti Pohárku. Zazpívají naši 
hosté, např. Jožka Severin nebo Jakub To-
mala z Popovic, vítěz slováckého verbuň-
ku ve Strážnici 2009. Tanečníky a zpěváky 
doprovodí CM OLiNa z Hodonína. Tento 
koncert bude spojen s besedou u cimbálu  
a bude z něj pořízena DVD nahrávka. 

Datum konání koncertu je 9. října 2010 
v KD v Týnci. Touto cestou VŠECHNY 
SRDEČNĚ ZVEME.  

Za FK Pohárek manželé Kobzíkovi

Rozvodněná Morava

Část dětského národopisného souboru Pomněnka

Do 1. třídy základní školy se chystá ve  
Tvrdonicích 18 dětí.

Pozvánka na hody 
Chasa pod vedením stárků ve spo-
lupráci s obcí srdečně zve na tradič-
ní krojované hody do Tvrdonic. Hody  
u nás začínají už v pátek ručním stavěním 
máje, které má už po několikáté pod patro-
nátem starosta obce Zdeněk Tesařík. Hlav-
ní hodovní program ale trvá ve Tvrdonicích 
od neděle 5. do úterý 7. září. Chasa půjde 
pro své stárky, ke starostovi pro povolení 
hodů a na faru. V pondělí při mužáckém 
sóle se budou volit mužáčtí stárci a v úterý 
stárky z řad děvčat. Hody budou tradičně 
probíhat odpoledne pod májů na náměstí 
a večer v sále Sokolovny. Po celé tři dny 
bude vyhrávat DH Podlužanka.
V rámci hodů proběhne také tenisový 
turnaj, „Hodovní fotbal horní konec proti 
dolnímu konci“, bude vyhrávat cimbálka 
a proběhne také hodovní diskotéka. Přijď-
te se pobavit do Tvrdonic na hody.

Loučení s předškoláky
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REGIONÁLNÍ SLAVNOST 
13 obcí regionálního rozvojového spolku Weinviertler Dreilän-
dereck se představí na 13. regionální slavnosti Poysbrunnu.
„Pohádkově“ probíhala ve dnech 5. a 6. června 13. Regio-
nální slavnost v Poysbrunnu, osadě patřící k Poysdorfu. Ná-
vštěvníci a hosté se nechali náladou v areálu slavnosti sku-
tečně očarovat. Předseda regionálního rozvojového spolku 
Weinviertler Dreiländereck, zemský poslanec, starosta Mag. 
Karl Wilfing mohl i díky nádhernému letnímu počasí přivítat 
spoustu hostů. Wilfing poděkoval všem skupinám a lidem, 
kteří se na této tradiční slavnosti podíleli.

Nina Blum, známá herečka a Intendantka Pohádkového léta 
Dolního Rakouska dorazila spolu s herci do pohádkové vesni-
ce Poysbrunn, aby uvedli ochutnávku letošního pohádkového 
představení „Obrovský přítel“. Představení lze navštívit v době 
od 8.7. do 22.8.2010 v pohádkovém zámku Poysbrunn. 
O náležitý „švunk“ ve slavnostním areálu se postarali se svou 
hudbou Weinhauerkapelle Poysbrunn, Stallbergmusikanten, 
Junge Kruter Musikanten, a Jugendtrachtenkapelle Poysdorf.
Obzvláštní ohlas nalezly pěvecké a taneční skupiny z regionů 
Dreiländereck a Podluží.
Také tentokrát jsme mohli přivítat dětskou folklorní skupinu, 
tentokrát z obce Kostice, která publikum prvotřídně bavi-
la svými pěveckými a tanečními výstupy. Divadelní spolky 
z obcí regionu podávali důkaz o svém uměleckém talentu  
u krátkých úryvků z pohádek. 

REGIONSFEST  
13  Gemeinden des Dreiländerecks präsentierten sich beim 
13. Regionsfest in Poysbrunn.
„Märchenhaft“ ging es am 5. und 6. Juni beim 13. Regions- 
fest in der Poysdorfer Katastralgemeinde Poysbrunn zu. 
Besucher und Gäste ließen sich von der Stimmung am 
Festgelände tatsächlich verzaubern. Der Obmann des Re-
gionalentwicklungsvereines Weinviertler Dreiländereck Land-
tagsabgeordneter Bürgermeister Mag. Karl Wilfing konnte bei 
herrlichem Sommerwetter zahlreiche Festgäste willkommen 
heißen. Wilfing bedankte sich bei allen Gruppen und Perso-
nen, die sich an diesem traditionellen Fest beteiligten. Nina 
Blum, die bekannte Schauspielerin und Intendantin des Mär-
chensommers Niederösterreich war mit Schauspielerinnen 
ins Märchendorf Poysbrunn angereist, um eine Kostprobe 
der diesjährigen Märchenvorführung „Riesen Freund“ zu ge-
ben.  Die Aufführungen sind in der Zeit vom 8.7 bis 22.8.2010 
im Märchenschloss Poysbrunn zu besuchen. 

Flotte Musik von der Weinhauerkapelle Poysbrunn, den Stall-
bergmusikanten, den Jungen Kruter Musikanten, und der 
Jugendtrachtenkapelle Poysdorf sorgten für den nötigen 
Schwung am Festgelände. 

Výstava „Die Brünner Straße“
(Brněnská silnice)
Historie dopravní cesty z Vídně do 
Brna a naopak
Jedna silnice, která století ovlivňuje 
živost lidí v regionu, má hodně co vy-
právět. 

Stavba Weinviertlerské dálnice A5 při-
měla Christiana Jostmanna ve spo-
lupráci Lukašem Fasorou a Ulrichem 
Winkler-Hermadenem zaznamenat vý-
voj bývalé říšské cesty mezi sídlením 
městem Vídní a moravskou metropolí 
Brnem a ilustrovat jej obrazy. Při shléd-
nutí těchto obrazů se mnoha lidem, pře-
devším starší generace vybaví spousta 
vzpomínek. Nejen život lidí ve Wein-
viertlu doznal změn, nýbrž také obraz 
obcí podél brněnské silnice se během 
let změnil. 

Ulrich Winkler-Hermaden vytvořil se 
svými obrazy putovní výstavu, kterou 
lze shlédnout do poloviny srpna 2010 
v Reichensteinhof in A-2170 Poysdorf, 
Weinmarktplatz 1. 

Ausstellung „Die Brünner Straße“
Eine Geschichte des Verkehrsweges 
von Wien nach Brünn und umgekehrt
Eine Straße, die Jahrhunderte lang das 
Leben der Menschen einer Region ge-
prägt hat, kann viel erzählen. 
Der Bau der Weinviertelautobahn A5 
veranlasste Christian Jostmann unter 
der Mitarbeit von Lukaš Fasora und Ul-
rich Winkler-Hermaden die Entwicklung 
der ehemaligen Reichsstraße zwischen 
der Residenzstadt Wien/Víden und der 
Mährischen Metropole Brünn/Brno auf-
zuzeichnen und mit Bildern zu illustrie-
ren. Beim Betrachten dieser Bilder wer-
den bei vielen Menschen, vor allem der 
älteren Generation viele Erinnerungen 
wach. Nicht nur das Leben der Mens-
chen im Weinviertel hat Veränderungen 
erfahren, sondern auch das Bild der 
Gemeinden entlang der Brünner Straße 
hat sich im Laufe der Jahre geändert.

Ulrich Winkler-Hermaden gestaltete mit 
den Bildern eine Wanderausstellung, 
die bis Mitte August 2010 im Reichen-
steinhof in A-2170 Poysdorf, Wein-
marktplatz 1, besichtigt werden kann. 

Vrchol slavnosti tvořila volba „regionálního pohádkového prin-
ce“ z řad místostarostů Dreiländerecku. Zástupce obce Fal-
kenstein získal za svůj perfektní kostým a originální vystoupe-
ní jako „modrý kurfiřt“ od poroty nejvyšší bodové ohodnocení 
a byl tak zvolen 1. regionálním princem. 
Na závěr slavnosti byly v neděli večer ve sportovním areálu 
Poysbrunnu slavnostně přivítáni Poysbrunnští dobrodruzi na 
traktorech-veteránech, kteří se vrátili z cesty po Řecku.

Regionální vinaři, prodejci a amatérští umělci po oba dny na-
bízeli své produkty a rozmazlovali hosty svými kulinářskými 
lahůdkami. 

„Regionální slavnost  Dreiländerecku nepředstavuje jen 13 
obcí regionu, nýbrž prezentovala Poysbrunn jako pohádko-
vou vesnici“, zdůraznil předseda Dreiländerecku Wilfing.

Besonderen Anklang fanden auch verschiedenste Gesangs 
und Tanzgruppen aus den Regionen Dreiländereck und Pod-
luží. Auch diesmal durften wir wieder eine Kinderfolklore-
gruppe, diesmal aus der Gemeinde Kostice beim Regionsfest 
begrüßen, die das Publikum mit ihren Gesangs- und Tanz-
darbietungen erstklassig unterhielt. Theatergruppen aus den 
Regionsgemeinden stellten bei kurzen Märchenausschnitten 
ihr künstlerisches Talent unter Beweis. 

Den Höhepunkt des Regionsfestes bildete die Wahl zum 
„Regionsmärchenprinzen“ aus den Reihen der Dreiländer- 
eck-Vizebürgermeister. Der Vertreter der Gemeinde Fal-
kenstein erhielt für sein perfektes Kostüm und die origi-
nelle Performance als der „blaue Kurfürst“ von der Jury 
die höchste Punkteanzahl und wurde somit zum 1. Region-
sprinzen gekürt. 

Zum Abschluss des Festes wurden am Sonntagabend die 
Poysdorfer Oldtimertraktor-Abenteurer, die von ihrer Grie-
chenland-Tour zurückkehrten, feierlich am Festplatz des Poys- 
brunner Sportgeländes empfangen.  
Regionale Winzer, Direktvermarkter und Hobbykünstler boten 
an beiden Tagen ihre Produkte an und verwöhnten die Gäste 
mit kulinarischen Köstlichkeiten. 

„Das Dreiländereck-Regionsfest  stellt nicht nur die 13 Gemein- 
den der Region vor, sondern präsentierte auch die Schwer-
punktsetzung von Poysbrunn als Märchendorf“, betonte Drei-
ländereck-Obmann Wilfing.
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Kalendář akcí na Podluží
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Dobrovolný svazek obcí 
Lednicko-valtického areálu
Mikroregion LVA se nachází v jižní části 
jižní Moravy. Na severu a na východě 
tvoří hranici LVA řeka Dyje, na jihu státní 
hranice mezi ČR a Spolkovou zemí Ra-
kousko. Na západě sousedí LVA s Chrá-
něnou krajinnou oblastí Pálava. Velká 
část mikroregionu je součástí biosfé-
rické rezervace Dolní Morava. Rozloha 
mikroregionu LVA činí 283,09 km², což 
představuje 24% území okresu Břeclav. 
Mikroregion byl ustaven jako sdru-
žení obcí + místní organizace ČSOP  
v r. 2000 se sídlem na OÚ Lednice. 
Mikroregion LVA v té době tvořily tato 
města a obce: Břeclav, Bulhary, Hloho-
vec, Lanžhot, Lednice, Podivín, Sedlec, 
Valtice. Dnes (od r. 2005) je mikroregion 
organizován jako Dobrovolný svazek 
obcí (bez ČSOP) zejména s ohledem na 
potřebu přijímat dotační zdroje. V červ-
nu 2007 přistupuje do mikroregionu LVA 
obec Ladná, dříve místní část města 
Břeclav. V současné době mikroregion 
LVA tvoří tyto města a obce: Břeclav, 
Bulhary, Hlohovec, Ladná, Lednice, 
Podivín, Přítluky, Rakvice, Valtice, Velké 
Bílovice.
Hlavní úlohou mikroregionu je společná  
činnost samosprávných orgánů obcí 
v oblasti rozvoje daného území:
• prosazovat zájmy spojené s komplex-
ním rozvojem mikroregionu

Obec Datum Název akce Upřesnění akce Místo konání

Srpen

Lanžhot 1.8. O lanžhotský "Přegulňák" v 16.00 hod Slovácký dvůr Hospody U Bartošů

Tvrdonice 2.-8.8. Letní kino Tvrdonice areál TNS

Josefov 7.8. Mezinárodní fotbalový turnaj fotbalové hřiště

Prušánky 7.8. Beseda u cimbálu 20.00 hod. Pod zeleným

Prušánky 8.-10.8. Krojované hody Pod zeleným

Prušánky 13.8. Kočovné divadlo 20.00 hod. Pod zeleným

Moravský Žižkov 14.8. Předhodové zpívání hodovní areál

Moravský Žižkov 15.-17.8. Krojové hody hodovní areál

Lanžhot 15.8. Zahrávání hodů Náměstí

Josefov 21.8. Turnaj ulic Josefova v minikopané 2. ročník víceúčelové sport. hřiště

Hrušky 21.8. Předhodovní zpívání 19.30 hod. pod "zeleným" u ZŠ

Hrušky 22.-24.8. Bartolomějské krojové hody pod "zeleným" u ZŠ

Dolní Bojanovice 22.8. Koncert Propolis a Želví nervy 17.30 hod. Park za ZUŠ

Moravský Žižkov 28.8. Zarážání hory

Lanžhot 28.8. Oslava 20 let spolupráce s obcí Rabensburg Slovácký dvůr Hospody U Bartošů

Týnec 28.-30.8. Hody pod májů u KD

Dolní Bojanovice 29.8. Zarážání hory začátek v 15 hod. Pod ořechama

Dolní Bojanovice 29.8. Zahrávání hodů následuje po Zarážání hory Pod zeleným

Září

Josefov 4.9. Zarážání hory 19.00 hod. v sádkách na rozcestí u vrb

Prušánky 4.9. Zarážání hory 18.00 hod. Nechory

Dolní Bojanovice 4.-5.9. Výstava plodů a květin Obecní dům

Tvrdonice 10.9. Ruční stavění máje

Tvrdonice 12.-14.9. Tradiční hody

Lanžhot 17.9. Předhodové zpívání Podlužan

Prušánky 18.9. Slavnost vinobraní 18.00 hod. Nechory

Lanžhot 18.9. Ruční stavění máje Náměstí

Lanžhot 19.-21.09. Hody Náměstí

Lanžhot 25.-26.09. Hodky Náměstí

Dolní Bojanovice 25.9. Předhodový koncert - JAVORY Pod Zeleným

Dolní Bojanovice 26.-28.9. Svatováclavské hody Pod Zeleným

Říjen

Dolní Bojanovice 3.10. Hodky s vinobraním Pod zeleným

Kostice 15.10. Předhodovní zpívání Sokolovna

Kostice 16.10. Stavění máje 15.00 před Sokolovnou

Kostice 17.-19.10. Krojové hody 14.00 Sokolovna

Prušánky 30.-31.10. Podzimní výstava Kulturní dům

Dobrovolný svazek obcí Lednicko-valtického areálu

• ochrana životního prostředí
• společný postup při dosahování 
   ekologické stability
• koordinace významných investičních
   akcí
• slaďování zájmů a činností místních
   samospráv a společné ovlivňování 
   výkonu státní správy
 
Postavení okolí Lednice a Valtic s okol-
ními vesnicemi a městem Břeclaví ve-
doucí k zapsání celého LVA na seznam 
UNESCA je důsledkem historického vý-
voje kraje, který se postupně dostal do 
rukou mocného, původem rakouského, 
rodu Lichtenštejnů. 
Mikroregion LVA je každoročně pre-
zentován na veletrzích cestovního ru-
chu Region Tour v Brně, Holiday World 
v Praze a ve spolupráci s městem Břec-
lav i na veletrzích v zahraničí.

Nejdůležitější realizované projekty:
Zatím největším projektem mikroregionu 
je „Vybudování informační infrastruktury 
DSO LVA“. Projekt byl realizován v le-
tech 2005-2006, kdy došlo k vybudová-
ní lokální sítě mezi obcemi a městy regi-
onu. Tento projekt byl podpořen dotací 
EU ve výši 6.161 tis. Kč.
Svazek se rovněž snaží získávat pro-
středky na projektovou přípravu inves-
tičních akcí, které získaly ve společné 
rozvojové strategii nejvyšší prioritu. 

Z poslední doby je to například projekt 
tří rozhleden (Hlohovec, Velké Bílovice 
a Bulhary)
Mikroregion se prezentuje společným 
Image katalogem LVA, vydává společný 
kulturní kalendář a různé drobné tiskovi-
ny. V letošním roce vydal Oficiální mapu 
LVA. Intenzivně spolupracuje s Turis-
tickými informačními centry v Lednici, 
Břeclavi a ve Valticích.

Dobrovolný svazek obcí LVA
Sídlo: Zámecké náměstí 70, 691 44  
Lednice
Předseda sdružení: RNDr. Libor Kabát, 
starosta obce Lednice
Místopředseda: Ing. Pavel Dominik, 
místostarosta města Břeclav
Manažerka: Adriana Škrlová
Tel.: +420 519 340 330
E-mail: kancelar@lednice.cz
Web: www.lva.cz

Zámek ve Valticích, bývalé rodové sídlo Lichtenštejnů.                Foto: Petr Hynek

Minaret.                 Foto: Petr Hynek



www.podluzi.cz

Sedmé Otvírání jara na Podluží

gustace vín z produkce vinařství. Po 
krátkém odpočinku a společné foto-
grafii účastníků se opět nasedalo na 
nehlučné dopravní prostředky a cesta 
vedla „zkratkou“ do Moravského Žižko-
va. Tam už ve sklepní uličce pod sta-
nem čekal na účastníky nejen domácí 
starosta Josef Buzrla s přehlídkou jeho 
vlastních vín, ale také lákavé a výživné 
slovácké pochutiny. Vzhledem k počtu 
účastníků byl i tento úkol (zejména jeho 
gastronomická část) lehce zvládnut a 
mohlo se vyrazit ke zdolání závěrečné-
ho cíle v Josefově. Cyklisty čekala nej-
delší a vzhledem k předchozí zastávce  
i nejnáročnější etapa, ve které byl již pe-
leton značně roztrhaný, a to nejen díky 
„dechberoucímu“ stoupání při výjezdu 
z Prušánek směrem k Josefovu. V cíli 
se však všichni znovu setkali a mohli se 
těšit na znamenitý guláš starosty této 
druhé nejmenší obce v regionu Mgr. 
Přemka Růžičky, který svou skvělou po-
hostinnost projevil již o tři dny dříve při 
zasedání Členské schůze Regionu Pod-
luží. Po avizované opožděné návštěvě 
starostů obcí ze Strážnicka, byl tento 
zdařilý cyklovýlet v pozdních odpoled-
ních hodinách ukončen.
Zaznamenal Ing. Josef Smetana, 
foto Patrícia Juráňová
(Další fotografie na str. 24)

Cyklovýlet Regionu Podluží
Region Podluží ve spolupráci s obce-
mi Nový Poddvorov, Moravský Žižkov a 
Josefov uspořádal 16. dubna v pořadí 
již 7. ročník tradičního cyklovýletu „Ot-
vírání jara na Podluží“. Tentokráte byla 
akce věnovaná slavnostnímu otevření 
regionální rozhledny „Na Podluží“ a křtu 
nového turistického průvodce. 
Turistický průvodce Podlužím a Hodo-
nínskem je sada nových propagačních 
materiálů pro členské obce obou regi-
onů i pro samotné regiony. Projekt byl 
spolufinancován programem ROP NUT-
SII Jihovýchod z prostředků EU ve výši 
2,2 mil. Kč. Turistická rozhledna „Na 
Podluží“ byla postavena v roce 2009  
v katastru nejmenší obce Nový Poddvo-
rov a spolufinancována z prostředků EU 
Programem přeshraniční spolupráce 
Česká republika - Slovensko ve výši 5,3 
mil. Kč. Slovenským partnerem projek-
tu byla Obec Cerová, u které byla také 
vybudována nová kamenná rozhled-
na. Oba projekty byly profinancovány 
na základě úvěrů přijatých od České 
spořitelny a.s., která je již dlouholetým 
finančním partnerem našeho regionu.
Sraz účastníků cyklovýletu byl v Kultur-

ním domě v Novém Poddvorově. Účast-
níky přivítal domácí starosta František 
Kašík a manažer regionu Ing. Josef 
Smetana, který všem představil pro-
gram dne. Počasí přálo a tak po krát-
kém, ale kvalitním vystoupení místních 
pěveckých nadějí a troše ranního ob-
čerstvení v podobě kávy či koláčku, se 
poprvé společně nasedalo a všichni se 
přesunuli k rozhledně.
U rozhledny již čekali pozvaní hosté a 
zástupci médií, kteří za doprovodu dět-
ské cimbálové muziky z Lužic přivítali 
účastníky cyklovýletu. Jako první se slo-
va ujal manažer regionu, který více než 
stovce přítomných představil oba pro-
jekty a jejich výsledky. Dále si vzal slovo 
předseda regionu Ing. Jaroslav Kreml, 
který všem přiblížil základní fakta a za-
jímavé informace o nově vybudované 
regionální rozhledně. Poté již obsah láh-
ve šampusu pokřtil katalog turistického 
průvodce a následně dobře mířená 
láhev i s jejím obsahem se cíleně roz-
tříštila o konstrukci kovové rozhledny. 
Po křtu a slavnostním otevření rozhled-
ny většina přítomných vystoupala cca 
160 schodů rozhledny, aby se z výšky  
30 metrů podívala na Podluží a jeho 
okolí, ale i na cestu, která všechny ještě 
čekala. Pod rozhlednou byla připravena 
malá degustace vín vinaře Milana Sůka-
la z Nového Poddvorova.
Cyklisty dále čekala zastávka ve vinař-
ství Habánské sklepy ve Velkých Bílo-
vicích. Zde byla naplánována prohlídka 
archivního sklepa a následně celého 
vinařského provozu, včetně malé de-

Záběr ze 7. ročníku tradičního cyklovýletu „Otvírání jara na Podluží“
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Propagační předměty pro prezentaci projektu Vína Dolní Moravy.             Foto: Petr Hynek

Vína Dolní Moravy
V loňském roce realizovala MAS Dolní 
Morava zajímavý projekt, jehož náplní 
bylo detailní zmapování vinařského po-
tenciálu obcí Dolní Moravy a rakouské-
ho příhraničního regionu Weinviertel a 
následná tištěná i webová prezentace 
činnosti a produktů vinařských subjektů 
působících v těchto obcích. 
Motivem realizace bylo vytvoření nové 
možnosti podpory vinařů a vinařské 
turistiky ze strany MAS Dolní Morava, 
tedy ze strany Regionu Podluží a Mikro-
regionu Hodonínsko. Hlavním cílem pak 
bylo dosažení vzájemné informovanosti 
o vinařských subjektech v rámci příhra-
ničních regionů, společná propagace 
vinařských subjektů a vytvoření nabídky 
vinařských produktů zacílené na jed-
notlivé konzumenty a zájemce z řad ná-
vštěvníků regionů.
Hlavním výstupem projektu je nově vy-
tvořený tištěný turistický průvodce vi-
nařstvím Dolní Moravy a Weinviertelu, 

nazvaný „Vína Dolní Moravy“. Zájem  
o prezentaci v katalogu projevilo celkem 
49 ze 122 vinařů z 22 členských obcí 
MAS Dolní Morava. Rakouským part-
nerem bylo dle vzájemné partnerské 
dohody osloveno cca 55 rakouských 
vinařů z obcí mikroregionu Weinviert-
ler Dreiländereck. Zájem o prezentaci 
projevilo 21 rakouských vinařů. Pro ka-
talog byl také sestaven a publikován 
seznam akcí s vinařskou tématikou, kte-
ré se každoročně konají v obcí Podluží  
a Hodonínska. Dále v katalogu nalezne-
te přehled českých i rakouských vinařů 
působících v zapojených příhraničních 
regionech.
Mimo katalog byly v rámci realizace 
projektu pořízeny také nové propagač-
ní předměty. Pro zájemce je připravena 
pánská i dámská velikost polokošile  
v barvě „bordó“, propagační propiso-
vací pero, obal na láhve a propagační 
taška, vše s logem „Vína Dolní Moravy“. 
Distribuce nového katalogu vinařů  
a také ostatních propagačních před-

mětů je plánovaná v návaznosti na 
distribuci propagačních materiálů Re-
gionu Podluží, Mikroregionu Hodonín-
sko a Regionu Slovácko (veletrhy CR, 
workshopy, IC), dále budou tyto mate-
riály k dispozici zájemcům při různých 
vinařských akcích. Stránky věnované 
tématice vinařství v obcích Dolní Mo-
ravy jsou umístěny na webové adrese:
www.vinadolnimoravy.cz.

Za realizační tým
Ing. Josef Smetana
předseda MAS Dolní Morava, o.s.
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Turistický průvodce Vína Dolní Moravy nabízí 
nejen ucelený přehled aktivních vinařů půso-
bících na území Dolní Moravy, tedy na Pod-
luží a Hodonínsku, ale také přehled vinařů 
z rakouské příhraniční oblasti – Veltlinerlan-
du. Představení vinařů z obou příhraničních 
oblastí můžeme také vnímat jako rozšíření 
stávající nabídky možností cestovního ruchu 
těchto regionů, ve spojení s rozvojem poten-
ciálu vinařské turistiky. 

Účastníky u nově otevřené rozhledny v 
Novém Poddvorově přivítali domácí starosta 
František Kašík (vpravo), manažer regionu 
Ing. Josef Smetana (uprostřed) a předseda 
regionu Ing. Jaroslav Kreml



Sedmé Otvírání jara na Podluží

Snímky jsou z cyklovýletu Regionu Podluží nazvaného Otevírání jara 
na Podluží, který se konal dne 16.4.2010.
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