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Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Slovo úvodem

O čem se právě mluví v regionu

Vzhledem k tomu, že se většina obcí nachází v povolebním „ustavujícím“ období a není ještě známo nové složení
Rady starostů, byl jsem pověřen vedením Regionu Podluží
k napsání úvodního příspěvku do tohoto čísla zpravodaje.
Region Podluží má za sebou více než jedenáctiletou historii a z toho 8 let vykonává činnost také jeho management.
Činnost regionu představuje realizaci různorodých akcí,
projektů a aktivit spojených s rozvojem území členských
obcí. Tyto projekty jsou realizovány v souladu s regionální
strategií a rozhodnutími rady, složené ze 14 starostů obcí
Regionu Podluží. Rada starostů se schází pravidelně každé
první úterý v měsíci. Nejvyšším orgánem svazku je členská
schůze, která se schází dvakrát ročně, schvaluje rozpočet
svazku, velké investiční akce a také závěrečný účet. Svazek
obcí pracuje na základě platné legislativy pro hospodaření
územně samosprávných celků a na základě zákona o obcích.
Princip hospodaření svazku je stejný jako u obcí či měst. Rozsah a různorodost aktivit regionu je také hlavním důvodem
každoročního bilancování a hodnocení jeho činnost.
V rámci osmileté činnosti managementu (tedy od roku 2003)
bylo realizováno více než 43 rozvojových projektů v úhrnné
výši přesahující 21,5 mil. Kč, které byly ve většině případů
spolufinancované z prostředků EU, Jihomoravského kraje,
národních zdrojů ČR, ale také z prostředků jednotlivých
členských obcí.

Bilance za období 2003 – 2010:
Realizované projekty ve výši
Získané dotační prostředky
Příspěvky obcí na realizaci projektů
Příspěvky obcí na základní provoz

21.528.408,- Kč
16.849.089,- Kč
2.712.461,- Kč
4.937.954,- Kč

V tabulkách je dále uveden přehled dotovaných projektů
a příspěvky jednotlivých obcí do regionu v letech 2003 - 2010.
Ing. Josef Smetana,
manažer svazku obcí

2004

čerpáno z:

5.

Aktualizace a dopracování Strategie rozvoje R. Podluží

GS JmK 2004

6.

Zřízení nového pracovního místa, vybavení kanceláře

GS JmK 2004

7.

Zpracování dokumentace k projektu INP2004

GS JmK 2004

8.

Informační systém RP - komunikační strategie

PRV 2004

9.

Vzdělávání zástupců nezisk. sektoru a úz. samospráv

PRV 2004

10.

Internet na Podluží 2004

SROP

2005
11.

Podpora zpracování projektových dokumentací

GS JmK 2005

12.

Podpora projektových manažerů

GS JmK 2005

13.

Banka místních produktů RP

PRV 2005

14.

Projektový inkubátor RP

PRV 2005

15.

Příprava projektu - Prodloužení vodovodu N. Poddv.

PRV 2005

2006
16.

II. regionální přehlídka dětských souborů na Podluží

GS JmK 2006

17.

Dotace na postřik proti komárům

Dotace JmK

18.

Informační místa v Regionu Podluží

PRV 2006

19.

Projektový inkubátor RP

PRV 2006

20.

Prezentace obcí v knize obrázky z Jižní Moravy

Dotace JmK

2007
21.

III. regionální přehlídka dětských souborů na Podluží

GS JmK 2007

22.

Zprac. projekt. dokumentace (rozhledna, galerie vín)

Dotace JmK

23.

Informační místa v Regionu Podluží - 2 etapa

PRV 2007

24.

Virtuální projektový inkubátor RP

PRV 2007

25.

Život na dolním toku Moravy

FMP CZ-SK

26.

Vinné sklepy na Podluží

FMP CZ-RAK

27.

Systém orientačního značení RP

Interreg IIIA CZ-RAK

28.

IV. reg. přehl. děts. souborů a přehl. mužs. sborů na Podluží

GS JmK 2008

29.

Zprac. projekt. dokumentace (Vzdělávání, Zeleň na Podluží)

Dotace JmK

30.

Zprac.dokum. pro rekonstrukci cyklostezky Ladná - Hrušky

PRV 2008

31.

Vzdělávání a poradenství pro obce Regionu Podluží

PRV 2008

2008

32.

V. ročník přehlídky dětských folklorních souborů Podluží

GS JmK 2009

33.

Poradenství pro obce Regionu Podluží

PRV 2009

34.

Charta venkovský obcí EU – Starý Poddvorov 2009

PRV 2009

Podzim na Dolní Moravě
V pátek 1.10.2010 se v areálu Slovanského hradiště v Mikulčicích uskutečnilo první společné setkání dětí základních škol obcí Dolní Moravy a Slovenska
nazvané „Podzim na Dolní Moravě“.
Více se o projektu dočtete na straně 23.

35.

Pro zkušenosti za hranice regionů II

PRV MMR

36.

Zprac. a aktualiazce strateg. rozvojových dokumentů RP

Dotace JmK

37.

Dokum. pro ÚR a SP - koridoru v úseku Mikulčice - Lanžhot

Dotace JmK

38.

Turistický průvodce Podlužím a Hodonínskem

ROP NUTSII Jihovýchod

39.

Turistické rozhledny Podluží - Cerová

Přeshr. spolupr. CZ-SK

čerpáno z:

1.

Přeshraniční spolupráce tur. regionů Slovácko a WDE

CBC Phare 2001 CZ-AT

40.

2.

Aktualizace Strategie rozvoje RP - etapa 1

GS JmK 2003

3.

Obnova podnikání na Podluží

POV 2003

4.

Vzdělávání zaměstnanců samosprávy

POV 2003

2010
VI. ročník přehlídky dětských folklorních souborů Podluží

GS JmK 2010

41.

Poradenství pro obce Regionu Podluží

PRV 2010

42.

Dokumentace Stromořadí pro Region Podluží

PRV 2010

43.

Zvony Podluží - regionální zpravodaj

FMP CZ-AT

Počet obyv.

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

CELKEM

Dolní Bojanovice

2 900

45 256

104 257

57 660

101 800

107 504

73 300

130 400

106 000

726 177

Hrušky

1 470

51 473

56 049

36 150

74 300

123 570

101 300

77 950

63 800

584 592

Josefov

400

18 006

14 668

15 835

35 300

75 721

23 100

47 300

25 200

255 130

Kostice

1 900

44 707

70 365

42 795

76 900

91 739

57 700

89 650

78 200

552 056

Ladná

1 200

0

0

0

0

34 704

84 200

110 350

56 000

285 254

Lanžhot

3 750

45 805

130 209

72 600

123 100

122 604

88 800

145 450

130 800

859 368

Lužice

2 800

45 238

48 732

57 165

100 200

177 945

136 000

141 850

109 400

816 530

Moravská Nová Ves

2 500

45 103

69 909

53 475

94 600

108 503

72 800

123 350

98 600

666 340

Moravský Žižkov

1 470

44 464

31 920

36 150

65 700

85 469

92 700

91 950

65 700

514 053

Nový Poddvorov

200

17 439

12 160

17 560

30 500

61 456

18 200

25 400

18 500

201 215

Prušánky

2 200

26 101

79 329

46 500

89 900

98 271

60 300

104 600

82 900

587 901

Starý Poddvorov

1 000

25 444

26 028

53 625

54 600

78 921

44 100

184 200

52 000

518 918

Tvrdonice

2 050

44 824

76 813

45 855

82 500

109 986

67 900

107 950

87 900

623 728

Týnec

1 070

44 257

41 417

30 360

56 600

114 569

50 500

70 250

51 200

459 153

Celkem:

24 910

498 117

761 856

565 730

986 000

1 390 962

970 900

1 450 650

1 026 200

7 650 415

www.podluzi.cz

Ve dnech 9. až 11. září navštívilo náš
region 28 zástupců obcí a měst Místní akční skupiny Železnohorský region
z Pardubického kraje. Cílem návštěvy
bylo setkání s představiteli obcí a zástupci našeho kraje a vzájemná výměna zkušeností s realizací a budováním
venkovského prostoru. Představitelé
MAS Dolní Morava, Regionu Podluží a
Mikroregionu Hodonínsko přivítali přítomné v Restauraci Mlýn v Dolních Bojanovicích a prezentovali realizované a
připravované projekty. Poté přítomní pokračovali v diskuzi s představiteli našich
obcí a regionů.
Zástupci partnerské MAS si prohlédli rozhlednu „Na Podluží“ u Nového
Poddvorova, Slovanské hradiště v Mikulčicích, vinařský provoz U Kosíků
ve Tvrdonicích a u Josefa Komosného
z Dolních Bojanovic. Krátce se také zúčastnili tradičního Lužického vinobraní,

MAS Dolní Morava
si Vás dovoluje pozvat
na vzdělávací akci

„Regionální gastronomie jižní Moravy“
19. - 20. listopadu 2010, 8.00 - 14.00

po němž se ještě podívali do muzejní
expozice Starého kvartýru.
Akce se účastnil také radní Pardubického kraje a nově zvolený senátor Ing.
Petr Šilar, který poděkoval jménem
všech účastníků za přijetí a za umožnění shlédnutí místních projektů a výměnu informací. Jejich dalším cílem byla
návštěva LEADER regionu Cserhatalja
v Maďarsku.

19.11. - Témata přednáškového dne:
Historie stravování a stolování
Liturgický rok a jídelníček
na Podluží a Hodonínsku
Víno a gastronomie
Základy sommelierství
(koná se v Regionálním centru
Města Hodonína)
20.11. - Exkurzní den
– Gastronomie v praxi
(Regionální muzeum
Starý kvartýr v Lužicích)
Ochutnávka regionální kuchyně
a řízená degustace vín
v rodinném vinařství U Kosíků
ve Tvrdonicích
Akci pořádáme zdarma
a těšíme se na Váš zájem.

Více na www.mas-dolnimorava.cz

Aktuálně z MAS Dolní Morava

2009

2003

Příspěvky obcí 2003-2010

Návštěva z MAS
Železnohorský region
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Společná cesta
V rámci iniciativy LEADER a partnerství
s MAS Strážnicko a MAS Společná cesta,
pokračuje realizace projektu „Společné
putování za dědictvím regionů“, který je
zaměřen na ochranu a obnovu hmotného
a nehmotného kulturního dědictví venkova na Podluží a Hodonínsku. Cílem projektu je zmapování lidových tradic a zvyklostí, místně příslušných pověstí, lidové
architektury, tradičních řemesel, ale také
specialit regionální gastronomie. V rámci
tohoto projektu bude provedena rekonstrukce objektu staré radnice v Rohatci
a vytvořena nová expozice v muzeu Starý
kvartýr v Lužicích.

MAS Dolní Morava se dne 26.7.2010
stala oficiálním poradenským místem

v rámci akce „Poradenství v programu
Zelená úsporám v malých obcích s využitím zkušeností s metodou LEADER“
realizované dle smlouvy uzavřené mezi
Státním fondem životního prostředí a
Národní sítí MAS ČR ze dne 20.4.2010.
Poradenství je poskytováno zejména
pro obyvatele obcí tohoto spádového
území: Čejč, Čejkovice, Dolní Bojanovice, Dubňany, Hodonín, Hrušky, Josefov,
Karlín, Kostice, Ladná, Lanžhot, Lužice,
Mikulčice, Moravská Nová Ves, Moravský Žižkov, Mutěnice, Nový Poddvorov,
Prušánky, Rohatec, Starý Poddvorov,
Terezín, Tvrdonice, Týnec.
Mimo členské obce také pokrývá území obcí Strážnicka: Strážnice, Vnorovy,
Petrov, Sudoměřice, Radějov, Tvarožná
Lhota, Kněždub, Hroznová Lhota, Tasov, Kozojídky a Žeraviny
Zájemci o zjištění podmínek a možností získání dotace z programu Zelená
úsporám se mohou obrátit na naše poradce, a to buď přímo na poradenském
místě: Kancelář MAS Dolní Morava, Regionální centrum Města Hodonína, Masarykovo nám. 115/27, Hodonín a to v
pondělí od 8 do 12 hod. a ve středu od
13 - 17 hod., nebo si konzultaci předem
domluvit na telefonním čísle 774 328

www.podluzi.cz

072, nebo 775 393 663, nebo na emailu: info@mas-dolnimorava.cz

Svatomartinská vína
MAS Dolní Morava zve všechny zájemce na veřejnou degustaci Svatomartinských vín z obcí Dolní Moravy, která se
uskuteční ve čtvrtek 11.11.2010 od 11
hod. na Masarykově náměstí v Hodoníně. V rámci degustace budeme nabízet
Svatomartinská vína od Vinařství Tichý
a Vinařství Šmerák z Hrušek, Vinařství
Marada z Mikulčic, LIVI Dubňany, Víno
Sýkora a Vinařství Veverka z Čejkovic.
Nebudou chybět sýry, uzeniny ani klasický „svařák“. V případě nepříznivého
počasí se akce uskuteční v prostorách
Regionální centra Města Hodonína
(vedle budovy radnice na náměstí).
Přijďte ochutnat zajímavá mladá vína
z našich obcí a podpořit činnost občanského sdružení MAS Dolní Morava.
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Dolní Bojanovice
Fanfára zněla na sběrném dvoře
V minulém čísle jsme informovali o nově
budovaném sběrném dvoře v obci Dolní Bojanovice. Podle vyjádření zástupce
Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Ing. Vlastimila Šunky se jedná o druhý
největší sběrný dvůr v Jihomoravském
kraji. Jeho rozloha činí téměř 0,7 ha
plochy. Dvůr byl vybudován za finanční
podpory fondů Evropské unie a dotace
Státního fondu životního prostředí. Jeho
otevření občané netrpělivě očekávali.

Z otevření sběrného dvora. Foto: J. Skočík

Slavnostní fanfára zazněla v pátek
1. října. Starosta obce přivítal několik významných hostů: Ing. Jiřího Kolibu, Ing.
Vlastimila Šunku, zástupce dodavatele
firmy Swietelsky stavební, s.r.o. Ing. Tomáše Hrabinu a zástupkyni projekční
firmy Ing. Hanu Valovou. Slavnostní otevření přijeli podpořit starostové z blízkého okolí, jako například starostka
městyse Moravská Nová Ves Ing. Jana
Krutáková a starosta obce Josefov Mgr.
Přemysl Růžička a další hosté.
Zástupci obce odpovídali na dotazy
občanů k možnostem využití sběrného
dvora. Každý zájemce si mohl nově vybudované prostory prohlédnout. Součástí slavnostního otevření byla přehlídka komunální a hasičské techniky obce,
k vidění byly také automobiloví veteráni. Dodavatel stavby pohostil přítomné
účastníky, každé z přítomných dětí dostalo malou pozornost.

Za úspěšné představení byli
Bojanovští oceněni ve Strážnici
Mezinárodní folklorní festival Strážnice
má dlouholetou tradici. Poprvé se uskutečnil v roce 1946. Festival je vyhledávaným místem diváků i účinkujících.
Folklor je představen v různých podobách, jak přirozených, tak i v různých
stylistických či scénických úpravách.

Hrušky
Jedním z nosných programů na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici
2010 bylo i představení lidové zpěvohry
Fanoše Mikuleckého „Cesta zarúbaná“
v podání bojanovských ochotníků a
zpěváků za doprovodu cimbálové muziky Zádruha. Toto představení se setkalo
nejen u diváků, ale i odborné veřejnosti
s velkým úspěchem. Pořad „Cesta zarúbaná“ byl oceněn nejvyšším uznáním
poroty, kterou je:
Cena MFF „Strážnice 2010” pořadu
“Cesta zarúbaná. Zpěvohra Fanoše Mikuleckého” – za výrazný dramaturgický
počin, čistotu krojů a za výkony sólistů,
muziky a celého souboru z D. Bojanovic.
Cenu z rukou ředitele Národního ústavu lidové kultury a prezidenta MFF Jana
Krista převzala autorka pořadu Markéta
Maláníková. Poděkování a finanční příspěvek za reprezentaci obce v oblasti
kultury převzala paní Maláníková také
od zástupců obce Dolní Bojanovice.
Za dobu konání tohoto festivalu se programu mnohokrát úspěšně zúčastnili

Vystoupení ochotníků a zpěváků ve Strážnici.
Foto: Richard Horák

zástupci naší obce – jednotlivci i folklorní skupiny. V pořadech nebo při volné
zábavě vystoupila několikrát také dechová hudba Bojané a Šohajka, cimbálová muzika Grajcar. V roce 2009 se
zde objevila skupina Šroti. V soutěži
o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku vystoupili například Martin Kaňa,
Stanislav Trešek, Jaroslav Fukalík, Martin Vaculík a další.

své příznivce a potěšili skladbami známými i novými. Ulrychovi sklízí úspěch
na hudební scéně již téměř čtyřicet let.

Hana Ulrychová.

Foto: Jaroslav Skočík

Po koncertu nám pan Ulrych prozradil:
„Hanka byla vždycky jen má malá sestřička. Nebyla pro mě žádným rovnocenným partnerem. Když jsme dali dohromady se spolužáky hudební divadlo,
tak nám Hanka začala zpívat druhé hlasy. Záhy se však zjistilo, že umí krásně
zpívat, a tak jsem se stal bratrem sestry,
která umí zpívat. Ještě štěstí, že mi zůstalo to autorství.“
Nedělní oslava byla tradičně zahájena
slavnostní mší svatou za účasti krojované mládeže. V podání místního Svatováclavského sboru a orchestru zazněla slavná mše Jiřího Pavlici MISSA
BREVIS. Hodový průvod s více než sto
krojovanými vykročil v neděli odpoledne pro prvního a druhého stárka za doprovodu dechové hudby Podlužanka.
Hodové veselení „pod májú“ si příznivci folkloru nenechali pokazit ani nízkými teplotami a dešťovými přeháňkami.
O dobrou zábavu se postarala také cimbálová muzika Slovácko mladší. Hodové pondělí patřilo již tradičně ženáčům,
úterní večer zpestřily vtipné scénky na
aktuální téma.
Stranu připravila:
Andrea Červenková

Návštěvnost hodů neohrozil ani déšť
Na oslavu svátku svatého Václava pořádala chasa ve spolupráci s obcí ve
dnech 25. až 28. září tradiční Svatováclavské hody. Hodové veselí otevřel již
sobotní koncert skupiny Javory. Sourozenci Hana a Petr Ulrychovi nezklamali

www.dolnibojanovice.cz

Svatováclavské hody. Foto: Jaroslav Skočík
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Chvála dýním
Nejen ke konzumaci jsou vhodné. Řeč
je o dýních. Znají to všichni a generace,
hlavně těch mladších, si z nich vyřezávaly zejména hlavy nadpozemských bytosti. Zavzpomínaly na to i mladé maminky
v Hruškách a rozhodly se, že si připomenou dětství. Snad se někdo přidá, řekly si
v úvodu a vyhlásily akci v aranžování dýní
bez rozdílu druhů, velikostí i námětů.
Byla stanovena sedmičlenná porota,
která ovšem, jak se ukázalo, neměla
vůbec jednoduchý úkol. Do akce se zapojilo 48 domů, počet lidí nebylo možno
zjistit. Zkrátka, tvořila celá rodina. Porota neměla za úkol stanovit pořadí, ale
vybrat patnáct výtvorů, které budou odměněny. Ale byl problém vybrat jen patnáct exponátů. Nakonec se dohodli na
ocenění osmnácti. Akce byla nejen radostí pro děti, ale i pro dospělé. Spousta jich jezdila po Hruškách a kontrolovala, co vyrobili jiní, fotografovali hodnotili
a srovnávali s vlastním výtvorem.
Text a foto Jan Križko

Národopisný soubor „Šáteček“
Lidové umění v Hruškách má své další
nositele. Jsou jimi děti národopisného
souboru „Šáteček“, který v září 2008 navázal na činnost souboru „Pampelišky“.
V současné době chodí zpívat a tančit do
souboru 20 dětí ve věku 4-7 let. Cílem je
zachování folklorních tradic, udržet zvyky, tance, písničky v Hruškách pro další
generace. Nikdo z vedoucích, rodičů ani
dětí to neberou v žádném případě jako
frázi. Dokazují to poctivou prací, která
u těch dospělých vyžaduje především trpělivost a pevné nervy, u dětí především
kázeň. Je třeba přiznat, že při zvoleném
věku dětí je to někdy těžké. Ale všichni
mají odhodlání vytrvat.
Ale již se dostavily výsledky. Děti předvedly
svůj program při návštěvě přátel z Lucemburska, při hodovním zpívání, vánočními
koledami obohatily koncert DH Zlaťulka.
Letos jsme spolu s MŠ a se ZŠ uspořádali
oslavu svátku matek. Děti, které vystupovaly, měly velký úspěch. V červnu letošního
roku soubor vystupoval na folklorním festivalu ,,Zpěvy na dědině“ v Kosticích.
Čeká nás ještě hodně práce a do konce roku ještě několik vystoupení. Dětský
soubor mezi sebou rád uvítá další děti
i se svými rodiči. Udržování tradic je
totiž činnost, která není nikdy u konce.

Národopisný soubor „Šáteček“.

Nám ale záleží na tom, abychom udrželi ty krásné podlužácké tradice, které
pro ně zanechali rodiče a prarodiče.
Jaroslava Filipovičová, vedoucí souboru

XII. ročník štafetového běhu
V letošním roce se již po dvanácté
uskutečnil Štafetový běh Boba Zháňala. Dne 1. října se do Hrušek sjelo devět družstev z okolních vesnic. Hostem
byla juniorská reprezentantka v běhu na
středních tratích Sylvie Škabrahová.
Již hodinu před samotným závodem se
začaly kolem hrušecké školy objevovat
první závodníci, kteří si důkladně procházeli trasu závodu. V 15 hodin proběhlo rozdělení sportovců na jednotlivá stanoviště.
Nervozita a napětí dětí stoupalo, když pan
Zháňal, jako každý rok, odstartoval závod
výstřelem ze startovací pistole.

www.hrusky.cz

Druháci za mohutného povzbuzování
diváků vyrazili do prvního kola. Závod
byl velmi vyrovnaný a zejména na prvních místech byly rozdíly minimální.
Vítězem se stala štafeta Lanžhota, která
si vítězství patřičně užila. Po slavnostním předání putovního poháru a medailí
následovala autogramiáda Sylvie Škabrahové a Boba Zháňala.
Výsledky XII. ročníku štafetového běhu:
1. Lanžhot
10:53
2. Lužice
10:59
3. M.N.Ves
11:05
4. Mikulčice
11:12
5. Starý Poddvorov
11:16
6. Hrušky
11:26
7. Prušánky
11:34
8. Moravský Žižkov
11:34
9. Tvrdonice
11:49
Text a foto: Mgr. Jana Mikolášová
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Josefov

Kostice

Tradiční hody

Turnaj v kopané
V sobotu 24. července se na místním
fotbalovém hřišti setkala čtyři družstva,
aby odehrála tradiční mezinárodní turnaj v kopané. Muži, kteří se nebáli pohybu, se utkali na víceúčelovém hřišti
turnaje ulic v malé kopané. Druhý ročník
vyhrála ulice Horní.

Zarážání hory
Tradiční zarážání hory se konalo v sobotu 4. září na rozcestí u vrb. Hrála
cimbálová muzika Zádruha, zpíval náš
mužský sbor. Po této akci obec zajistila pohoštění pro všechny v prostorách
kulturního domu.
Speciality vepřové i zvěřinové přilákaly
velký počet jak místních, tak i přespolních návštěvníků. Víno teklo proudem a
dobré jídlo se nestačilo ani doplňovat.
Zarážání hory se vydařilo.

žitkem je další „díl“ konané besedy Jak
u nás bývávalo, kdy posedíme se staršími občany naší obce a pohovoříme na
zajímavá témata: Druhá světová válka,
Poutní místa a Osvobozování obcí. Na
úvod nám zazpívá kostický mužský sbor,
program bude bohatě proložen krásnou
poezií a starší ročníky si jistě rádi zavzpomínají. Akce se koná 20.11.2010.
Před Vánocemi (3.12.) chystáme již
2. mikulášský jarmark, který jsme poprvé
zavedli v loňském roce, a hned s velkým
úspěchem. Chceme v něm i letos pokračovat a pozvat více hostů a prodejců.

Skončilo volební období
let 2006 - 2010

Třetí neděli v červenci naši občané
i hosté opět tančili „pod zeleným“.
Jaký byl důvod? Po roce se tady opět konaly hody. Začalo se v úterý 13. července
ručním stavěním hodové máje. V sobotu
jsme se sešli na předhodovém zpívání
u cimbálu. V neděli, pondělí a úterý
nám k tanci vyhrávala dechová hudba
Lanžhočanka. Na páteční večer po hodech obec zajistila pohodovou taneční
zábavu „pod zeleným“. Hrála skupina
Jama z Dolních Bojanovic.

Emil Vnenčák při předávání ocenění pro místní hasiče.

Hejtman ocenil hasiče
Ocenění pro místní hasiče převzal z rukou hejtmana Jihomoravského kraje
Michala Haška velitel SDH Josefov Emil
Vnenčák. Sbor dobrovolných hasičů
Josefov pomáhal při povodních v Hodoníně letos na jaře.

koncem měsíce září. Dýňové postavy
i menší výzdoby prostoru před rodinnými domy se těšily pozornosti místních
obyvatel i návštěvníků obce při procházkách obcí.
Růžena Hasilová

První Halloween
Obec Josefov poprvé vyhlásila noční
víkendový „Halloween“, který se konal

Stárka Katka Rebendová se svojí sestrou na letošních hodech v Josefově.

www.josefov.eu

Skončilo volební období let 2006 - 2010
a stejně jako v jiných obcích bylo toto
období rovněž v obci Kostice ve znamení dalšího rozvoje a vytváření kvalitních
životních podmínek. Zda se to podařilo,
to musí posoudit naši občané.
Lze konstatovat, že ze záměrů na uvedené období realizovalo vedení obce
téměř všechno. Byl dokončen a zprovozněn bytový dům seniorů s 21 byty
a službami, bylo zajištěno 25 nových
stavebních parcel v lokalitě Padělky,
včetně komplexních inženýrských sítí,
byly vybudovány tenisové kurty a dětské
hřiště v areálu TJ Sokol Kostice, realizovali jsme výstavbu spojovacího krčku
mezi budovami mateřské školy, opravili
střechu na mateřské škole a vybudovali parkoviště. Ze sakrálních staveb jsme
opravili Balíkových kapličku, hlavní kříž
na místním hřbitově a kapličku Sv. kříže. Rekonstruovány byly komunikace
v délce 1.300 m a opravili jsme chodníky
v délce 3.069 m. Ve spolupráci s Regionem Podluží bylo realizováno odpočívadlo pro cyklisty, dále byla nově vybudována parkoviště na ulicích Zahradní a
Lanžhotská a obnovili jsme část oplocení hřiště v délce 200 m. Vysadili jsme
stromořadí na ulici Hlavní, zahájili jsme
komplexní pozemkové úpravy a provedli
změny územního plánu č. 2 a č. 3.
Do dalšího volebního období přechází
vybudování nového rybníka pod ulicí

Dětský folklorní festival Kostice 2010.

Josefovský noční Halloween.
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JUDr. Anna Bradávková.

Tvrdonskou, doposud byla provedena změna územního plánu, následovat
bude výkup pozemků.
Nad rámec volebního programu je připravena akce „Kanalizace a komunikace U rybníka“.
Závěrem děkuji všem občanům, kteří se
na rozvoji obce podíleli, podnikatelům,
kteří nám vycházeli vstříc a spolkům
a společenských organizacím za aktivní
společenský život v obci.
JUDr. Anna Bradávková, starostka

Podzimní a zimní plánované akce
Ve dnech 16. až 18. října jsme slavili
v Kosticích hody. Hodovní slavnosti proběhly v zaběhlém a tradičním duchu,
jako každý rok. Následným kulturním zá-

Kaplička sv. Kříže po rekonstrukci.

Nové dětské hřiště a tenisové kurty v areálu TJ Sokol Kostice.

www.kostice.cz
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Ladná

Lanžhot

Svěcení praporu obce

Hody (nejen) v lanžhotské školce

V sobotu 3. července 2010 se konalo
slavnostní svěcení obecního praporu.
Žehnání provedl v kostele Sv. archanděla Michaela Mgr. Pavel Křivý, poté se
průvod vydal k obecnímu úřadu, kde se
ve stanu konal kulturní program. V programu se předvedli ladenští občané:
v průběhu odpoledne bylo pokřtěno
nové CD Slováckého sdružení Lanštorfčané, latinskoamerické tance předvedli
úspěšní závodní tanečníci Tereza Tesaříková a Lukáš Zálešák, dále vystoupili:
Aneta Mendlová, taneční skupina L.crew
a děti z ladenských škol. Jako host vystoupila úspěšná taneční skupina Actiwity dc z Břeclavi. Večerní zábavu obstarala dechová hudba Stříbrňanka, která
hrála až do ranních hodin. V tělocvičně
školy si mohli zájemci prohlédnout výstavu o historii a současnosti obce a málokdo odolal občerstvení, které připravily
kuchařky ze školní jídelny.

Sbor dobrovolných hasičů Ladná
Počátek vzniku hasičského sboru
v Lanštorfě je zapsán roku 1896. Za 114
let existence tohoto spolku prošlo jeho
řadami mnoho členů, kteří se podíleli
a stále podílejí na zásazích při požárech, ochraně majetku a záchraně lidských životů, pracují v oblasti prevence
a předcházení vzniku požárů, při výchově mládeže a údržbě požární techniky.
Sbor dobrovolných hasičů se podílel na
výstavbě a zvelebování obce tisíci odpracovanými hodinami.
V uplynulých letech prošel sbor značným omlazením, v současné době má
SDH Ladná 30 členů, z toho 11 členů je
v zásahové jednotce. Od loňského roku
mají možnost i děti z Ladné navštěvovat kroužek malých hasičů, kde se učí
prevenci proti požárům, zdravovědu,
ovládání hasičské techniky, topografii

SDH Ladná - kroužek mladých hasičů.

Svěcení praporu v Ladné.

a orientaci v terénu. Mladý hasič má
19 členů, kteří se připravují na celostátní hry požární všestrannosti „Plamen“.
V několika posledních letech také hasiče značně podporuje Obec Ladná.
V roce 2009 proběhly stavební úpravy
hasičské zbrojnice, kromě jiného bylo
vybudováno chybějící sociální zařízení
a jímka. V letošním roce budou opravy
pokračovat opravou krovů a střechy
a vybudováním podkroví, kde budou mít
hasiči klubovny a další potřebné zázemí. Mimo jiné bylo taky investováno do
nového vybavení a techniky, které jsou
nezbytné pro dobře fungující jednotku.
Od hasičů se naopak obci dostává velké výpomoci. Členové SDH se
účastní výsadby zeleně a pravidelného zalévání nově vysazené aleje. Ladenští hasiči taky otevírají hasičskou
zbrojnici pro veřejnost. Naposledy to
bylo při akci „Den pro Ladnou“, kde
si děti i jejich rodiče mohli vyzkoušet
techniku a prohlédnout si zbrojnici.
Sem taky pravidelně chodí děti z MŠ
na „Den otevřených dveří“.
Mimo kulturního dění v obci se účastní
jako pořadatelé u akcí, které se konají
v okolí. Letošní a minulý rok členové
SDH Ladná pomáhali s organizací
akce Agrotec Rally v Hustopečích nebo
například zajišťovali základní dozor
v průběhu konání evropského festivalu Creamfields Central Europe. SDH
Ladná patří k aktivním sdružením
v obci. Členové sboru tak významně
přispívají ke spolkovému životu a rozvoji obce.

www.ladna.cz

Za vítězství oprava kaple
Obec Ladná se zúčastnila III. ročníku
soutěže „Nejlépe opravená památka
Jihomoravského kraje za rok 2009“. Na
doporučení Odboru dotací a rozvoje
Městského úřadu v Břeclavi byla kaple
vybrána zástupci Krajského úřadu Jihomoravského kraje a Národního památkového ústavu Brno. Obec se zapojila
do kategorie „Drobné památky“, kterou
s počtem 443 hlasů vyhrála a získala tak
na další opravy kapličky odměnu ve výši
50 000 Kč. Následnými opravami, které
završily venkovní renovaci kaple sv. Michala, byly instalace žaluzií do okenních
otvorů na zvoničce, nové oplocení a
nátěry. Na akci se podílely místní firmy:
Zámečnictví Radim Uher, Petr Dřevěný výroba nábytku a Malířství Petr Baránek.
Bohumila Tesaříková

Když jsem v roce 1996 zpracovávala s paní učitelkou Hostinovou projekt
„Roční období v lidových tradicích“, tajně jsme doufaly, že to pro děti v mateřské škole bude jenom přínosem. Jsem
ráda, že jsme se nemýlily.
Když jsme přemýšlely, jak zpestřit pobyt
dětem v mateřské škole, napadly nás
“hody“. Jsou hned v září, a tak je to ten
nejlepší start do nového školního roku.
Ty první začínaly opatrně – pouze v „beruškové“ třídě, pro prapor se šlo tenkrát
k Zapletalům. Od té doby je to opravdu sláva, vystřídalo se už hodně stárků
a někteří již tancují pod „velikú májú“ a
hlavně - dávno je zapojená celá školka.
Ráda používám slovo „tradiční“ ve spojení s našimi hody, protože s dětmi pečeme „koláčíčky“, za pomoci dospělých
si „strúhajú máju“ pořízama, poznají
části kroje, ve kterém si jdou v průvodu
za doprovodu dechové hudby ke stárkovi pro prapor a v kterém potom (opět
za pomoci) stavějí svou „máju“ na zahradě mateřské školy, aby si pod „ňú“
zazpívaly „Tá lanžocká mája tenká….“,
ale i zatancovaly.
Lidové tradice nejsou jenom hody. Děti
znají advent a s ním spojené rozsvěcování vánočního stromu, koledování,
„Živý betlém“, svátek „Tří králů“, fašank,
vynášení „Moreny“, zvyky vztahující
se k Velikonocům, Den matek. Doufám,
že šťastně prožité dětství tvoří základ
dalšího spokojeného života.
Závěrem chci podotknout, že své kulturní lidové tradice musíme vštěpovat
svým dětem, a tak je uchovat a rozvíjet pro další generace. Mám radost, že
tak pomáháme naplňovat naše motto
v projektu:
Podluží
Tys růží Slovácka
Kdo tvoji krásu pochopil
Ten víc už od Tebe
Neupustil
Podluží
Kraji ztepilých šohajů
A malovaných dívek
Z Tebe se zrodilo
Tisíce melodii
Nejen pro radost
Ale i na zármutek.

Dětské hody v Lanžhotě se již staly tradicí.

Lanžhotští žáci zvítězili
V pátek 1. 10. 2010 se žáci 1. stupně
Masarykovy základní školy Lanžhot zúčastnili 12. ročníku běžeckého závodu
„O pohár Boba Zháňala“ v Hruškách.
Závod se běží jako štafeta dvacetičlenných družstev škol Regionu Podluží. Po
několika bronzových a stříbrných medailích z předchozích ročníků letos naši
malí atleti vybojovali v konkurenci devíti
družstev 1. MÍSTO!

Vzpomínková akce
Dne 11. září uspořádalo Město Lanžhot ve spolupráci s OV Českého svazu
bojovníků za svobodu a Českou obcí
legionářskou Břeclav vzpomínkovou
akci ke 100. výročí narození lanžhotského rodáka Antonína Bartoše, významné
osobnosti druhého a třetího odboje, člena paradesantní skupiny Clay-Eva a poslance parlamentu ČR. Akce proběhla
u rodného domu za účasti jeho syna

Lanžhotští žáci zvítězili.

Antonína, žijícího v USA, rodinných příslušníků i široké veřejnosti. Svým zpěvem akci obohatil ženský a mužský sbor
a zahrála DH Lanžhotčanka. Součástí byla
také výstava zbraní, výstroje a dokumentů
spjatých s druhým odbojem, kterou uspořádali místní členové Klubu vojenské historie, 19. praporu Stráže obrany státu Hodonín. Major Antonín Bartoš, MC se narodil
12. září 1910 v Lanžhotě. Zemřel v New
Yorku 13. prosince 1998.

Dana Baťková,
ředitelka Mateřské školy Lanžhot
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www.lanzhot.cz
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Moravská Nová Ves

Lužice
PRKAČCUP
V sobotu 28. srpna proběhl v parku
U Vrchnice první ročník závodu traktůrků domácí i tovární výroby. Přihlásilo se
sedmnáct odvážných mužů se svými
„oři“. Závodníci byli rozděleni do dvou
kategorií podle druhu svého stroje.
Jejich úkolem bylo zvládnout co nejrychleji dvě kola kolem kopce v parku
U Vrchnice. Na začátku každého kola
museli absolvovat slalom mezi pneumatikami. Doprovodnou soutěží byla
anketa o nejoriginálnější stroj. Nechybělo také občerstvení, depo pro závodní stroje a stupně vítězů. O skvělou
atmosféru se postarali organizátoři:
Lužičtí mužáci, publikum i samotní soutěžící, kteří svou nápaditou výstrojí a
úpravou vozidel pobavili sebe i ostatní.
Oceňujeme i tolerantní přístup občanů,
kteří bydlí v blízkém okolí trasy závodu.
Jsme rádi, že se všichni účastníci zapojili s nadšením a dokázali svým přístupem zpříjemnit atmosféru sobotního
odpoledne.
Lužičtí mužáci

Interaktivní tabule v Prima škole
Interaktivní tabule je nedocenitelný prostředek pro zpříjemnění a popularizaci výuky. Žáci jsou zapojeni do výuky
nenásilnou a zábavnou formou, která
dokonale upoutá jejich pozornost. Interaktivní tabule umožňuje ovládání
všech programů a souborů běžících na

Interaktivní tabule. Foto: ZŠ Lužice

Tím, že se nám počet interaktivních
tabulí u nás ve škole zvyšuje, využívají učitelé tohoto moderního prostředku
ve výuce čím dál častěji. Výuka je velmi pestrá, názorná a pro děti zábavná. Jsem ráda, že se naši učitelé snaží
pracovat moderními způsoby. Dokonce
hodiny hudební výchovy nejsou pro ty
nejstarší žáky nudné, s chutí a rádi si
všichni zazpívají karaoke.
Mgr. Jana Líčeníková

Sportovní centrum v Lužicích

Jiří Hubačka se svým nejoriginálnějším strojem. Foto: Petra Lorencová

připojeném počítači. Elektronické pero
plně nahrazuje počítačovou myš. Součástí každé interaktivní tabule je kreslicí
program s programem pro tvorbu interaktivních hodin. Aby měla tato tabule
správnou funkci, nestačí zakoupit pouze samotnou tabuli, nedílnou součástí
provozu je počítač a dataprojektor.
V naší škole již máme takové interaktivní tabule tři. Pořízení není levnou záležitostí. Ceny se liší podle různých parametrů a dodavatelů. První tabuli jsme
získali z dotací, které nám poskytuje
obec. A protože jedna je málo, tak hledáme další možnosti, jak je získat. Ideální by bylo, kdyby v každé třídě byla
interaktivní tabule k dispozici. Druhou
tabuli jsme získali v rámci akce dodavatelské firmy za nákup učebnic v určité
hodnotě (ušetřili jsme tak čtyřicet tisíc,
což je hodnota pouze tabule bez dalšího příslušenství). Nový školní rok jsme
zahájili již s třetí tabulí. Díky rodičům a
jejich firmám se mohla naše interaktivní
výuka rozšířit do další třídy. Děkujeme
za sponzorský dar na nákup tohoto zařízení panu Marku Štětkovi – firma Pemit,
s.r.o. a panu Danielu Doricovi – firma
DD Pneu, s. r. o. První z nich přispěl asi
polovinou částky a druhá firma třetinou
hodnoty interaktivní tabule. Moc si toho
vážíme a srdečně děkujeme.

www.luziceuhodonina.cz

Prvního září 2010 byl obnoven provoz
Sportovního centra ve sportovní hale
v Lužicích. K dispozici je posilovna
o celkové rozloze 140 m2 vybavená
stroji značky VITA. Je zde celkem 42
cvičebních pozic a u většiny z nich lze
vybrat z více variant provedení cviků,
což uspokojí i náročné cvičence. Je
možné také naplánovat tréninkové lekce po dohodě s trenérem.
Příjemné prostředí je k dispozici i v aerobním sále, který má také rozlohu 140 m2,
kde je kromě prostoru možné využít činky
o váze 1 kg, dřevěné bedny na cvičení
a chystáme rozšíření o doplňky pro box.
V prostoru Sportovního centra je wi-fi
připojení, k občerstvení je otevřen bar,
který nabízí širokou škálu produktů pro
sportovce, iontové nápoje, doplňky
stravy, ale také výborné pivo, nealkoholické nápoje, několik druhů káv, alkoholické nápoje a teplé občerstvení. Příjemné prostředí posilovny vyhledává stále
více sportovců všech generací. Informace o cenách najdete na webových
stránkách. Těšíme se na Vaši návštěvu!
Magda Hamanová

Web. stránky: www.sport-luzice.cz
Otevírací doba:
po – pá 9:00 - 21:00 hod.
so – ne 9:00 - 21:00 hod.

Moravská Nová Ves uspěla u SFDI
Městys uspěl s žádostí o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na své projekty, a
to hned dvakrát.
Fondem byla schválena žádost o příspěvek na akci „Cyklostezka Moravskou Novu Vsí – I. etapa“. Tento projekt
vznikl z důvodu zvýšení bezpečnosti
cyklistů v intravilánu obce, jejich vyčlenění mimo silnici II. a III. třídy. V Moravské Nové Vsi je stejně jako všude jinde
na Podluží bicykl rozšířeným dopravním
prostředkem, navíc obcí vede několik
frekventovaných cyklotras, takže cyklostezka má své opodstatnění.
SFDI schválil také příspěvek na akci
„Bezbariérové trasy – projektová dokumentace“. Díky tomuto příspěvku bude
do konce roku vytvořena projektová
dokumentace na bezbariérové chodníky, nové přechody pro chodce a autobusové zálivy na nejfrekventovanějších
trasách městyse. Postupná realizace
jednotlivých částí stavby se plánuje
v dalších letech. Její výsledky určitě ocení nejen zdravotně handicapovaní občané, ale i senioři a rodiny s malými dětmi.

Mateřská škola zvýšila kapacitu
Mateřská škola v Moravské Nové Vsi dne
1. září slavnostně otevřela novu třídu a
zvýšila tím svou kapacitu z devadesáti na
112 dětí. Vedení městyse tak reagovalo
na nárůst počtu dětí nastupujících do Mateřské školy. Novotou zářící třída s milým
názvem „Mravenečci“, je kompletně vybavena z finančních prostředků městyse
a zázemí v ní našlo 28 žáčků. Rodičům
dětí v předškolním věku tak odpadá starost s jejich umístěním do školky.

Slavnost vinobraní
V sobotu 11. září ožila Moravská Nová
Ves Slavností vinobraní, které se zú-

Moravskou Novou Ves reprezentuje nová sada pohlednic.

častnilo téměř 1000 návštěvníků a
účinkujících.
Krojovaný průvod za doprovodu „policajta“ prošel obcí a zamířil do vinařských uliček „Výmol“ a „Zátiší“, hlavního dějiště vinobraní. Kulturní program
byl pestrý, takže si každý mohl vybrat
podle svého gusta. Pódium v Zátiší patřilo folkloru, tradičnímu „otvírání hory“
a konala se zde také přehlídka vín odrůdy „Cabernet Moravia“. V průběhu
odpoledne vystoupili Neoveská CM,
Jatelinka, Poměnka, Slovácký krúžek,
Mužské sbory z Prušánek, Týnce, Velkých Pavlovic a místní Ženský a Mužský sbor z Moravské Nové Vsi. Večer
zpříjemnila kapela Malá Boršičanka
AK a dechová hudba Horenka. Výmol
zase rozezvučely kapely Torzo Brno,
Pozdní sběr, Medicimbal a Teachers.
Kulturní zážitek doplnil i gurmánský –
v otevřených sklepech místních vinařů
návštěvníci ochutnali čerstvý burčák
i místní vína, hlad zahnali zelňačkou,
přesňáky, steaky, koláči nebo chlebem s cibulí.

kých krojů i bohatství vinohradů. Představuje náš městys jako místo tradic
a vína v srdci slováckého Podluží. Pohlednice lze zakoupit na Úřadu městyse
a ve vybraných obchodech v M. N. Vsi.

Bankomat v Moravské Nové Vsi
Vedení městyse vyhovělo četným žádostem svých občanů a zajistilo provoz
bankomatu. Bankomat ČSOB a.s. je
umístěn v centru obce, na ulici Školní
vedle vstupu do pobočky České pošty.
Instalace bankomatu zjednoduší výběry
hotovosti i jiné finanční transakce nejen
obyvatelům Moravské Nové Vsi, ale
poslouží i občanům z okolních vesnic
a turistům.
Stranu připravila:
Lenka Topolanská

Nové pohlednice

Vihohrady v trati Stará hora.

Posilovna ve sportovním centru.
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Moravskou Novou Ves reprezentuje
nová sada pohlednic. Je sestavena
z osmi fotografií, které zobrazují charakteristická místa v obci, krásu podlužác-

www.mnves.cz

Vinařská ulička Zátiší.
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Moravský Žižkov
Žižkovské hody byly letos „aprílové“
Na jižní Moravě jsou hody odedávna největší událostí v roce a bývají neoddělitelně spojeny s výročím vysvěcení místního kostela. Žižkovské hody se původně
odehrávaly v září, týden po hodech ve
Velkých Bílovicích. Od roku 2002, kdy
byl vysvěcen nový kostel Panny Marie
Vítězné, se hody v Moravské Žižkově
slaví zhruba v polovině srpna.
O přesunu konání hodů se rozhodovalo
v obecním referendu, kdy se většina zúčastněných přiklonila k novému termínu.
Čas ukázal, že šlo rozhodně o změnu
k lepšímu. Děti a mládež mají prázdniny,
počasí bývá většinou daleko příznivější
než ve druhé polovině září a i když se

Ruční stavění máje.

Nový Poddvorov
termín překrývá s konáním hodů v Mikulčicích, přijíždí se na žižkovské hody
pobavit i řada přespolních hostů.
Letos šlo v nedělním hodovém průvodu
rekordních 32 krojovaných párů a poprvé v historii stály letos na sóle v řadě
stárkovské páry ze čtyř posledních let.
Stavění máje se v Žižkově provádí odjakživa ručně za účasti skoro celé dědiny. Letos vše proběhlo bez větších problémů, přestože se při stavění zlomila
jedna z podpěr.
Sobotní předhodové zpívání doprovázela cimbálová muzika sourozenců
Osičkových z Velkých Bílovic. Zábava
se vydařila, i když se po půlnoci spustilo drobné mrholení.
A vůbec, letošní hodové počasí si s Žižkovskými pěkně zahrávalo. V neděli dopoledne se strhla velká bouře a vypadalo to, že se průvod krojované chasy
neuskuteční a hody se budou odbývat
v kulturním domě. Naštěstí se počasí
umoudřilo, průvod prošel celou vesnicí
a odpoledne se na sólo vesele smálo
sluníčko.
Ani v pondělí se krojovaným déšť nevyhnul. Jakmile se chasa seřadila do
průvodu, spustil se drobný déšť, který
zanedlouho přešel v hustý liják. Přes
hodinu se čekalo u první stárky Kateřiny Králové, ale vypadalo to, že už pršet
nepřestane. Nakonec musel vypomoci
místní hasičský sbor, který krojované
pomocí skříňové Avie převezl do sálu
kulturního domu. Liják odpoledne naštěstí ustoupil, takže zavádka, tradiční
obřadní tanec hanáckého Slovácka, se
nakonec odtančila venku na sóle.

Také úterní den provázel déšť. Od
průvodu se upustilo a chasa se sešla
v sále. Ale i do třetice se počasí smilovalo a tradiční úterní „sólo ženy“ již proběhlo za pěkného počasí venku. Také
malí „kaštánci“, kteří mají sólo v úterní
podvečer si přišli na své. Večerní zábava pak už plynula v plném proudu,
„maškary“ si letos připravily mnoho zábavných scének. Po půlnočním sóle se
z oblohy zase spustily dešťové kapky,
takže se zbylí „hodaři“ raději schovali
do kulturního domu. Letošní propršené
hody se ale přesto vydařily a určitě se
na ně bude dlouho vzpomínat.
Mgr. Jaroslav Čech,
kronikář obce

Obnovujeme kulturní stánek
Náš malý, ale útulný kulturní dům byl
postavený koncem 60. let minulého
století. Zub času se na něm nepříjemně podepsal. Proto se zastupitelé obce
rozhodli pro celkovou rekonstrukci. Nechali jsme zpracovat projekt a zažádali
o dotaci spolu s Petrovou Vsí ze Slovenska, v rámci přeshraniční spolupráce. Bohužel, dotace byla zamítnuta.
V loňském roce byla za finanční podpory Jihomoravského kraje vyměněna
stará okna za nová – plastová. Letos
jsme opět získali dotaci, jak od Jihomoravského kraje, tak od Ministerstva pro
místní rozvoj ČR, a tak byly zahájeny
rozsáhlejší práce v kulturním domě.
Vyměňuje se celá elektroinstalace,
byly strhány nevyhovující stropy a nahrazeny novými podhledy. Samozřejmě
s patřičným zateplením. Dále nás čeká
vymalování, broušení a ošetření parket.
Doufám, že se vše podaří a náš kulturní dům budeme moci předat občanům
Nového Poddvorova už při příležitosti
konání Adventního koncertu 12. prosince 2010. Už teď jsou všichni nedočkaví a těší se, zvláště skupinka mladých

Účastníci zájezdu do Dolního Rakouska.

žen, které cvičí aerobik, a také mladí
stolní tenisté.

Vinaři jeli na zájezd do Rakouska
Začátkem září se někteří občané Nového Poddvorova zúčastnili zájezdu Staropoddvorovských zahrádkářů do Dolního
Rakouska. V oblasti Kremstal v povodí
Dunaje Wachau v Dolním Rakousku měli
Poddvorovští možnost poznat rozdílné
podmínky pěstování. Vinice se nacházejí

Zdvihání stárkovského páru.

většinou na strmých kopcích a často skalnatém podloží. Typické je terasovité uspořádání vinohradů s kamenným obložením.
To přináší obtížnější obdělávání, ošetřování, nutnost zavlažování a ruční sběr.
Vinaři z Imbachu uspořádali pro hosty
večer s ochutnávkou vín a také burčáku,
v Rakousku nazývaného „Sturm“. Velmi
zajímavá byla plavba údolím Wachau,
z městečka Melku do Kremse. Prožili
jsme pěkný zážitek ze sledování terasovitých vinic přímo nad Dunajem. Na
závěr návštěvy u přátel z Rakouska
jsme měli možnost prohlédnou si nejmodernější vinařské družstvo v Rakousku
Winzer Krems. Družstvo má 1 400 členů. Kvalitu jejich produkce přísně sledují
kontroloři, ale také mají výhodu bezplatného poradenství a výhodnější podmínky
prodeje hroznů. Pro obě strany, českou
i rakouskou, se poučný projekt Slavnosti
vína 2010 uskutečnil díky podpoře z EU
a organizačnímu talentu předsedy zahrádkářů Františkovi Strýčkovi.

Pozor na zloděje a vandaly

Pondělní zavádka.

Předhodové zpívání - taneční vystoupení folklorního souboru Pohárek.

www.moravskyzizkov.cz
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Vinaři navštívili terasovité vinice nad Dunajem v Dolním Rakousku.

www.obecnovypoddvorov.eud.cz

Mnozí z občanů Regionu Podluží již navštívili rozhlednu na Podluží poblíž Nového Poddvorova. Určitě ocenili umístění nových stolů, laviček a odpadkových
košů. Celý mobiliář byl osazený zabetonováním do země. Bohužel, ani toto opatření nezabránilo nějakému zloději, aby
ukradl dva odpadkové koše, které vytrhl
celé i se sloupky ze země. Další koš je
celý pomačkaný a řádění vandalů neušel
ani objekt chaty stojící naproti rozhledny.
Tak se ptám - co vede některé lidi k tomu,
aby zničili dílo pro ostatní tak vítané?
Stranu připravila: Věra Truksová
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Prušánky

Starý Poddvorov

Pod májú bylo veselo...

Realizace oprav a výstavby

Poslední týden v červenci byl již ve
znamení příprav tradičních krojovaných
hodů, které se konaly ve dnech 7. - 10.
srpna. Počasí chase v tuto dobu moc
nepřálo a přivodilo jí mnoho problémů.
Celé přípravy počínající stavbou máje
a končící stavbou zeleného absolvovala mládež za deště. Přesto pracovala
s velkým úsilím, vše zvládla a v pátek
večer bylo téměř hotovo. V předvečer
hodů pořádal Slovácký krúžek a mužský
sbor z Prušánek tradiční besedu u cimbálu. Mužáci věnovali přípravám hodně
času a také se na těšili na večerní setkání s ostatními účinkujícími. Počasí,
které se po celý den udrželo bez deště,
nám však večer pěkně znepříjemnilo.
Po úspěšném zahájení se dalo vytrvale
pršet, a tak jsme se museli přestěhovat
do kulturního domu. I když průběh večera byl již narušen a nedal se srovnat
s atmosférou pod zeleným, vše se odehrálo v pohodě. Představily se domácí
i přespolní sbory a sólisté. Programem
provázel Antonín Pavluš a Růžena Dobešová, hudebního doprovodu se ujala
cimbálová muzika Guráš. Zpestřením
večera bylo taneční pásmo folklorního
souboru Hrozen z Velkých Bílovic.
I když sobotní vytrvalý déšť provázející
besedu u cimbálu moc naději na pěkné
počasí nedával, vše se obrátilo. Nedělní
ráno nás uvítalo jasnou oblohou a slunečními paprsky, slibující pěkný den.
A pěkné letní počasí provázelo celé
prušánecké hody, které byly zahájeny
slavnostním průvodem krojované chasy ke starostovi obce a na místní faru.
Do pochodu, tak jako po celé hody,
nám vyhrávala DH Skaličané.
Díky počasí přijelo pozdravit naše hody
201 přespolních šohajů z 26 obcí. Do-

Na základě přiznaných dotací pro Obec
Starý Poddvorov v 1. pololetí letošního
roku se uskutečnily tyto akce:
1. Výstavba víceúčelového hřiště s umělým povrchem v hodnotě 833 000 Kč.
Dotace od Ministerstva pro místní rozvoj
ČR činila 500 000 Kč.
2. Nátěr pláště a střechy větrného mlýna v celkové výši 103 000 Kč
- na realizaci tohoto díla obec získala
dotaci 75 000 Kč od Ministerstva kultury ČR a 10 000 Kč od Krajského úřadu
Jihomoravského kraje.
3. Revitalizace Základní a Mateřské
školy cca 6 000 000 Kč.
Z operačního programu Životní prostředí byla získána finanční dotace, a to
z Fondu soudržnosti a ze Státního fondu životního prostředí ČR je přislíbena
ve výši 90 % z uznatelných nákladů.
4. Rekonstrukce kulturního domu
v částce 2 200 000 Kč. Na rekonstrukci získala obec finanční příspěvek od
MND a.s., Hodonín ve výši 400 000 Kč
z grantového projektu Energie z přírody.
JUDr. Marie Bůšková, starostka

Třetí sobotu v září se konalo v Nechorách tradiční vinobraní.

mníváme se, že v počtu obcí asi Prušánky drží rekord na Podluží.
V dobré hodové náladě pokračovalo
i hodové pondělí, které patřilo také našim mužákům. Úterní večer je záležitostí děvčat, která přicházela s vtipnými
písněmi. Ani chlapci nezůstali pozadu a
obecenstvo pobavili různými scénkami.

Kočovné divadlo
Aby té kultury nebylo málo, zprostředkoval obecní úřad představení kočovného divadla z Krnova. Divadlo, které
bylo určeno dětem i dospělým, se odehrálo na točně za účasti asi 60 diváků.
Děj byl zasazen do doby Velkomoravské říše. Pověst o dvou sestrách byla
protkána i humorným slovem.

Zarážání hory
Tento tradiční akt vinařů proběhl podle starého zvyku první sobotu v září při
západu slunce ve Vrchních a Spodních
Nechorách. Přestože počasí neslibovalo od rána nic dobrého, svatý Urban,
patron vinařů, se smiloval a celá akce
se vydařila. Návštěvnost byla nad očekávání vysoká a nálada výborná. Do
Nechor zavítalo mnoho hostů.

Prušánecké vinobraní

Krojované hody v Prušánkách.

Třetí sobotu v září se konalo v Nechorách tradiční vinobraní. Slavnost byla
zahájena ve 14.00 hodin průvodem
krojované chasy a všech účinkujících,

www.obecprusanky.cz

který vykročil za doprovodu DH Kamarádi směrem k Nechorám. Tam již vyhrávala pro hosty CM Verbuňk, aby jim zpříjemnila chvíle před hlavním programem.
Po příchodu do Nechor následovalo
pásmo Vinobraní v podání místní chasy.
Po něm pak zazpívali domácí mužáci
a ženský sbor. Pozvání přijal mužský
sbor z Javorníku a ženský sbor ze sousední Moravské Nové Vsi. Po hlavním
programu vyhrávala až do pozdních
hodin dechová hudba i cimbálová muzika. Nálada byla výborná, burčák i víno
tekly proudem a slovácké písničky se
ozývaly ze všech sklípků.
Pěkné podzimní počasí přilákalo do Nechor nejen domácí, ale i spoustu cizích
návštěvníků, kteří byli velmi spokojeni.
Naše Nechory byly doslova obklopeny
cyklisty, kteří brázdili cyklostezky našeho regionu. Loučili se slovy: „Bylo to
super, příště přijedeme zase.“
Oceňujeme snahu a přístup Jana Košuta k této akci. Již několik let připravuje
alegorický vůz, který je součástí této
slavnosti. Během odpoledne udělá radost i malým dětem, s nimiž „na koníčách“ projede Nechory.
Děkujeme chase za nácvik pásma, mužákům a zaměstnancům OÚ za přípravu této náročné akce. Poděkování patří
také místním vinařům a Nechorské baště za občerstvení pro účinkující a ostatní
návštěvníky letošního vinobraní.
Vlasta Trechová, Foto: Lukáš Vaculík
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Dýňový víkend ve St. Poddvorově
Tato letošní staropoddvorovská aktivita byla poznamenána neúrodou dýní.
Celoroční deštivé počasí způsobilo, že
někteří naši obyvatelé museli sázet tuto
plodinu dvakrát a ještě jim nevzešla.
Stálé vlhko bylo hlavní příčinou rychlé
zkázy dýní. Bylo nutno je rychle sklidit,
jinak by uhnily. I přes tyto přírodní překážky Starý Poddvorov 18. a 19. září hý-

Víceúčelové hřiště s umělým povrchem.

řil množstvím vtipných postaviček, různorodých zvířat, exotických tanečnic,
policistů a pohádkových bytostí.
Před domem Kašíkových jste mohli
prodat svou úrodu hroznů za fantastické smluvní ceny. Paní Otáhalová pro
návštěvníky připravila dýňobraní s šesti postavami. U Majzlíků oral sedlák,
kterému nechyběli ani koně. Vyšicku
vévodil obrovský drak, který překrásně
zářil do noci. Všechny řidiče zaskočili
pracovníci Správy a údržby silnic, kteří
zde prováděli své práce. Každý zastavil nebo alespoň přibrzdil. Byl jen udiven dýňovými hlavami dělníků. Bytovky
chránila dvojice policistů.
U Plecáků byl instalovaný burčákomat a
před Pagáčovým tančily exotické tanečnice. Také zvířátka jako pejsci, pavouci,

tygr, hadi, želvy, ovce, šneci, prasátka,
medvídci, myši, ježci, kráva či králíci
uchvacovali dětské návštěvníky. Před několika domy tábořili skauti či zrovna probíhalo grilování.
I když v letošním roce jsme zaznamenali
menší množství výrobků než v loňském
roce, kdy jsme vytvářeli rekord České republiky, návštěvníci naší výstavy byli jistě
spokojeni. Svědčí o tom jejich velký počet, který jsme zaznamenali po oba dny.
Žáci základní školy si v letošním roce na
tyto dny připravili velmi zajímavou výstavu obrazů, které vytvářeli z odpadového
materiálu. Svými výrobky se tak zapojili
do rekordu českých škol o co největší
zoologickou zahradu - EKOZOO.
Šestý ročník Dýňového víkendu ve Starém
Poddvorově byl opět dokladem šikovnosti a zručnosti, smyslu pro humor a recesi
našich občanů. Mě osobně překvapilo,
kolik vesnic z okolí se k nám přidalo a pořádají své dýňové víkendy. Kladu si tedy
otázku: Nebylo by krásné vyhlásit dýňový
víkend v rámci Regionu Podluží?
Mgr. Miroslava Hajdová

Dýňový víkend ve Starém Poddvorově se opět vydařil.

www.poddvorov.cz
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Tvrdonice

Týnec

Nové multifunkční hřiště

Moderní a útulná škola

Ve středu 18. srpna byl ve sportovním
areálu slavnostně otevřen a uveden do
provozu sportovní a odpočinkový areál
na nově vybudované cyklotrase mezi
obcemi Tvrdonice a Moravský Svatý
Ján. Sportovci z řad široké veřejnosti
zde mají možnost zahrát si tenis, volejbal, nohejbal, malou kopanou a další
míčové hry. Jsou zde k dispozici také
šatny a sociální zařízení. Hřiště bylo vybudováno v rámci společného projektu
obou obcí v rámci Operačního programu Program přeshraniční spolupráce
Slovenská republika a Česká republika
2007 – 2013, spolufinancován fondem
Evropský fond regionálního rozvoje.
Slovenská obec vybudovala podobné
sportoviště.

Rekonstrukce knihovny
Na jaře letošního roku se obci podařilo získat grant z programu RWE Gas
Storage na rekonstrukci zařízení místní
knihovny. Ihned se začalo s přípravami. Obec oslovila místní podnikatele a
firmy, aby všichni připravili své návrhy
na řešení oprav a rekonstrukce elektrických rozvodů, podlah, stavebních
úprav a hlavně návrhy na nový knihovnický nábytek.
Knihovnice vyzvaly své čtenáře, aby
si během června půjčili knihy na celé
prázdniny a poslední červnový den
bylo otevřeno naposledy. Dva prázdninové měsíce se v knihovně pilně pracovalo, střídali se řemeslníci, řešily se

Sportovní a odpočinkový areál ve Tvrdonicích.

otázky okolo malování, dětského koutku
a v neposlední řadě uklízelo a třídilo ve
fondu. Celá rekonstrukce a opravy stály
půl milionu korun.
Všechno ale dobře dopadlo a ve čtvrtek
2. září knihovna otevřela pro návštěvníky. Zároveň knihovnice vyhlásily den otevřených dveří, při kterém se v knihovně
vystřídali žáci prvního stupně základní
školy a celá řada občanů Tvrdonic.
V tvrdonské knihovně probíhá po celý
rok řada nejen tradičních knihovnických
akcí, jako je Noc s Andersenem, Týden
knihoven, Dny poezie, Pasování prvňáčků na čtenáře, ale také nejrůznější
besedy, výstavky, kurzy ručních prací a
další akce nejrůznějšího charakteru pro
děti i dospělé.

Mikulášský jarmark
Stává se už ve Tvrdonicích tradicí
pořádání „Mikulášského jarmarku“ v sobotu před druhou adventní nedělí. Letos
slavnost na náměstí proběhne 4. prosince. Její součástí bude jarmark adventního
a vánočního zboží, nabídka teplých nápojů od čaje přes svařáky až po punče a
čaj, připravuje se bohatá paleta občerstvení včetně zabijačkových specialit. Celé
odpoledne bude na pódiu probíhat kulturní program dětí i dospělých laděný ve
vánočním duchu. Vyvrcholením dne bude
slavnostní rozsvícení Vánočního stromu
po setmění. Zároveň bude v budově
„staré školy“ zahájena výstava SLAMĚNÝCH KURIOZIT JAROSLAVA VAJBARA Z RAKVIC, jehož výtvory jsou zapsány i v Guinessově knize rekordů.

Dívčí vínek
Tvrdonská děvčata pod vedením stárek srdečně zvou na tradiční Dívčí
vínek. Letos ho stárky připravují na
28. prosince v sále Sokolovny. V plném
proudu je nácvik slavnostního předtančení, v tajnosti se chystá vínkové a oplátkové sólo. K tanci a poslechu bude vyhrávat dechová hudba Lanžhotčanka.
Srdečně zveme ke společné zábavě.

Silvestrovský ohňostroj
Obec zve na Slavnostní ohňostroj
31.12.2010. Od 18.30 bude na náměstí vyhrávat živá hudba, bude připraveno
občerstvení a teplé nápoje. Ohňostroj vypukne v 19.30 h. Výtěžek z prodeje občerstvení bude věnován na charitativní účely.

Foto z rekonstruované knihovny ve Tvrdonicích.

www.tvrdonice.cz
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V září roku 2010 nastoupily děti do své
staré školičky, ale konečně po velkých
úpravách - do školičky moderní, čisté,
útulné a nově vybavené. Po celkové náročné rekonstrukci se z naší školy jako
mávnutím proutku stala škola moderního typu, která hrdě konkuruje všem
okolním a dokonce i městským školám.
Kromě rekonstrukce sklepů, kde přibyly
šatny a učebna pracovní a výtvarné výchovy, generálky elektroinstalace, která
pamatovala ještě Thomase Edisona,
izolačních prací, které budovu zbavily
všudypřítomné vlhkosti a problémů s ní
spojených, výstavbou nových sociálních zařízení, které dávno nesplňovaly
hygienické normy… PŘIBYLY do nově
vymalovaných prostor mnohé učební
pomůcky, které se doposud běžně na
školách na 1. stupni nevyskytují. Je
to například nová počítačová učebna, kterou mohou děti v rámci výuky
i volného času každodenně využívat.
V každé třídě mají žáci k dispozici počítač s dataprojektorem a ve dvou třídách
je interaktivní tabule. V dílně v suterénu
je vybavená pracovna pro dílenské a
výtvarné činnosti a sportovní třída v přízemí slouží jako školní družina, ale také
dětem mateřské školy.
Na zahradě nově vznikla dřevěná stavba sloužící jako Škola v přírodě a je vybavená pro potřeby výuky. Dvůr máme
nově vydlážděn, společně s upraveným
schodištěm do zahrady.
Stručně řečeno - datum 1. září 2010 je
historickým momentem v dějinách naší
obce. Z týnecké školy, doposud stařičké
a dosluhující, se stala moderní kaplička
vzdělání pro naši mladou generaci. Bude
vychovávat a vzdělávat v rovnocenných
a často i kvalitnějších podmínkách, než
jsme si vůbec troufali představit to, co je
pro všechny lidi tím nejcennějším - naše
děti. Naši budoucnost.
Děkujeme tímto zastupitelům naší obce
a zejména paní starostce Haně Zoubkové za osvícenost, se kterou přistupovali
k budoucnosti a k volbě priorit, která jistě pokaždé nemusela být snadná.
MŠ má v současné době 32 zapsaných
dětí. Provoz je od 6:30 do 15:45 hod.
Od 1.9.2010 je v provozu druhé oddělení MŠ, a to každou středu v měsíci. Od
ledna plánujeme otevřít toto oddělení
každý den dopoledne. Pobývají zde
i děti předškolní a pětileté, kde jim paní

učitelka pomáhá hravou formou v přípravě na školu – ať už správný úchop
tužky, grafomot. cvičení atd. MŠ pracuje podle programu s názvem „ Pojďte si,
děti, hrát a svět poznávat“. Je zapojena
do projektu „Interkulturní vzdělání dětí a
dospělých“. Je to tříletý projekt, kde se
děti formou hry seznamují se základy
německého jazyka.
Základní škola vyučuje ve třech třídách
celkem pět ročníků. Vyučujeme podle
programu Základní škola, podle Školního vzdělávacího programu a podle programu Pomocná škola. Nabízíme několik zájmových kroužků, které začnou
pracovat dle zájmu dětí od 1. října.
Školní družina v letošním roce nabídla
své služby i během velkých prázdnin a
po dobu tří týdnů se starala o své děti
i o prázdninách. Podnikla mimo jiné
několik návštěv městského koupaliště
i cyklovýlet na Vykopávky.
Škola se zapojila do dlouhodobého projektu příhraniční spolupráce s Rakouskem.
Bližší informace o aktivitách a práci
dětí a žáků je možno najít na webových
stránkách školy, na adrese - www.zsamstynec.estranky.cz
Mgr. Dana Svítilová, ředitelka školy, týnecké děti a zaměstnanci ZŠ a MŠ Týnec

Mužáci se činí
Mužácký sbor začal letošní sezonu otvíráním sklepů v Kyjově, kde jsme již podruhé
byli jako jediní zástupci Podluží. Zájem o
náš sbor projevili v tomto roce i v pro nás
trošku neznámé oblasti folkloru, a to v Pohořelicích na setkání sborů, ve Valticích
a v Mikulčicích, kde jsme vystupovali na
předhodovním zpívání. Zúčastnili jsme se
jako každoročně přehlídky sborů Regionu
Podluží v Mor. Nové Vsi a tamtéž i na letošním vinobraní. Největší akcí však jako
po předchozích 15 let bylo „naše“ předhodovní zpívání. Škoda jen, že ve sboru
figurují jen stále stejné tváře a počet zpěváků se spíše snižuje. Rádi bychom mezi
sebou přivítali další, kteří mají rádi naše
písničky a folklor.
Za sbor St. Strmiska

Zahrádkáři a vinaři
ZO ČZS Týnec uspořádala v měsíci březnu 2010 Místní výstavu vín.
K ochutnání bylo téměř 400 vzorků vín
od místních vinařů, vinařů z obcí Podluží, ale i ze Slovenska a Rakouska. Tímto bychom chtěli vinařům ještě jednou

www.tynec.cz

poděkovat za jejich vína a pomoc při
degustaci.
Dne 21. srpna jsme přivítali návštěvníky
na 2. ročníku Dne otevřených sklepů spojeném se Zaražením hory. Ti, kdo přišli
okoštovat vína místních vinařů, byli velmi spokojeni s atmosférou a vstřícností
„sklepmistrů“. Ve večerním programu vystoupila děvčata z místní školy, která nám
zahrála na píšťalky. Dále se postaral o
kulturní pásmo soubor Pohárek a zahrála
cimbálová muzika Dúbrava. Bohužel, na
tento program našlo cestu velmi málo kultury chtivých návštěvníků. Letos nás ještě
čeká 11.12. na Hradíšťku domácí zabíjačka a ochutnávka mladých vín. Zde budou
mít možnost návštěvníci okoštovat, jaká
budou vína roku 2010 a zajíst je zabijačkovými specialitami. Na konec roku jsme
připravili v KD Týnec oslavu Silvestra.
Petr Savara

Rybářský kroužek při MRS MO Týnec
V letošním roce jsme v zimních měsících opět pilně trénovali na KD rybolovnou techniku a 27. 2. se 10 našich
borců zúčastnilo halové soutěže v Hodonicích, kde jsme získali sedm medailí z devíti. Zlato vybojovali D. Juráček
/žáci/, D. Skokan /junior/ a K. Kaňová
/dívky/, stříbro P. Mráz /žáci/, I. Pálka
/junior/, I.Zugárková /dívky/ a bronz si
přivezl J. Mráz /žáci/.
Na jaře (26.3.) jsme navštívili veletrh Rybaření v Brně. V dubnu jsme zahájili lovnou
sezonu rybářskými závody v Týnci. V jarních měsících jsme dvakrát zavítali na rybářské závody mládeže do Tvrdonic, Lednice a Podivína. V květnu se D. Juráček,
D. Skokan a P. Mráz probojovali do krajského kola soutěže Zlatá udice v Kroměříži. D. Skokan se v kategorii juniorů
s výborným bodovým ziskem umístil na
4. místě. V červnu se koná tradiční soustředění rybářské mládeže v Jestřabicích.
Letos se zúčastnilo 11 mladých rybářů. Po
návratu se vždy můžeme pochlubit krásnými úlovky. Fota a videa si můžete prohlédnout na facebooku (MRS MO TÝNEC)
a na nástěnce u autobusové zastávky.
V listopadu nás ještě čeká halová soutěž
v rybolovné technice. Rádi přivítáme kluky
i děvčata, kteří rádi chodí do přírody a loví
ryby. Členem rybářského kroužku se mohou stát děti od počátku školní docházky
po podání přihlášky. Zájemci můžou přijít
od 15.10. vždy v pátek v 17.00 h na KD.
Petrův zdar! Petr Zugárek
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Region Weinviertler Dreiländereck
Podzimní vinařský výlet regionem Dreiländereck
Ideální výletní počasí panovalo během výletního dne Dreiländerecku v obci Wilfersdorf. Četní výletníci vyrazili z Wilfersdorfu
po 12 km dlouhé „vodní cestě“.
Předseda spolku Dreiländereck, zemský poslanec, starosta Mag. Karl Wilfing a starosta Ing. Anton Döltl přivítali mezi
spoustou účastníků výletu také funkcionářů z obcí Dreiländerecku. Hans Huysza, zástupce předsedy a spoluzakladatel
koncepce turistických tras v rámci Dreiländerecku „Grenzenlose Wanderschauke“ („Turistická houpačka bez hranic“) opatřil
celou trasu cedulemi k tématu „voda“. O posilnění během a
po akci se staral Sportovní svaz Wilfersdorf. V cíli hrála hudba
k dopolední sklence a následně se losovala loterie. Jako hlavní
ceny byly losovány pobyt v Therme Laa Hotel & Spa, koš vína
a prohlídka zámku se svačinou v Heurigen-lokálu v Liechtenštejnském zámečku Wilfersdorf a mnoho dalších cen. Nejstarší
účastník (82 let) byl vyznamenán pohárem uznání.

Dreiländereck – Weinherbst-Wandertag
Ideales Wanderwetter herrschte beim Dreiländereckwandertag in der Marktgemeinde Wilfersdorf. Zahlreiche Wanderer
marschierten ausgehend von Wilfersdorf entlang des 12 Kilometer langen „Wasserweges“.
Dreiländereck-Obmann Landtagsabgeordneter Bürgermeister Mag. Karl Wilfing und Bürgermeister Ing. Anton Döltl
freuten sich, unter den zahlreichen Wandertagsteilnehmern,
auch Funktionäre aus den Dreiländereckgemeinden willkommen heißen zu dürfen. Hans Huysza, Obmann-Stellvertreter
und Mitbegründer des Dreiländereck-Wanderwegekonzeptes „Grenzenlose Wanderschaukel“, hatte die gesamte
Wegstrecke zum Thema „Wasser“ bestens beschildert. Für
Stärkung während und nach der Veranstaltung sorgte der
Sportverein Wilfersdorf. Im Zielbereich spielte die Musik zum
Frühschoppen auf und im Anschluss daran wurde die Ziehung der Bausteinaktion vorgenommen. Als Hauptpreise
gelangten ein Aufenthalt in der Therme Laa Hotel & Spa, ein
Weinkorb, eine Schlossführung mit Heurigenjause im Liechtenstein Schloss Wilfersdorf und Vieles mehr zur Verlosung.
Der älteste Teilnehmer (82 Jahre) wurde mit einem Anerkennungspokal ausgezeichnet.

Spatenstich im Museumsdorf Niedersulz

Základní výkop v muzejní vesnici Niedersulz
Dne 3. října se v rámci Vesnického podzimu uskutečnil slavnostní „základní výkop“ pro nové návštěvnické centrum v muzejní vesnici Niedersulz. V zastoupení zemského hejtmana Dr.
Erwina Prölla jej provedli zemský rada Dr. Stephan Pernkopf
a jednatelé muzejní vesnice Niedersulz, a to za přítomnosti
mnoha regionálních politiků a čestných hostů.
Muzejní vesnice Niedersulz je největším skanzenem v Dolním
Rakousku a důležitým vysílačem impulsů ve Weinviertlu. Výstavba moderního návštěvnického centra má být dokončena
před zemskou výstavou ve Weinviertlu v roce 2013. Zemský
rada pro životní prostředí Dr. Stephan Pernkopf věří, že se
muzejní vesnice Niedersulz stane v nejbližších letech jedním z nejoblíbenějších výletních cílů v Dolním Rakousku. Dr.
Edgar Niemeczek, jednatel muzejní vesnice Niedersulz má
radost, že tento skanzen je tak dobře přijímán veřejností a
očekává, že se počet návštěvníků (nyní kolem 40 000 ročně)
po dokončení stavby zdvojnásobí.
Další informace: Museumsdorf Niedersulz, www.museumsdorf.at

Bildunterschrift: Bürgermeister Wolfram Erasim und Bürgermeister Franta Hrnčiř bei der Übergabe eines Präsentes anlässlich der
20-jährigen Partnerschaft.

Auf dem Foto: Karin Renner, Mag. Hubert Kuzdas Dr. Edgar Niemeczek, Dr. Stephan Pernkopf, Herbert Nowohradsky, Dr. Gerhard
Tretzmüller, Dorli Draxler, Ing. Hermann Schultes, Dr. Hubert Schultes
Mag. Karl Wilfing, Mag. Günter Fuhrmann, Ing. Manfred Schulz.

20 Jahre Partnerschaft Rabensburg - Lanžhot

Výletní den regionem Dreiländereck. Na fotografii zleva: Leopold Hienert, Josef Tatzber, Erwin Cermak, Mag. Wolfram Erasim, Mag. Karl
Wilfing, Ing. Anton Döltl, Rosi Rahming, Hans Huysza.

Dvacet let partnerství Rabensburg - Lanžhot
Když 5. ledna 1990 navštívila delegace z Rabensburgu mateřskou školu v Lanžhotě, nikdo si nemyslel, jak se bude historie vyvíjet. Z Rabensburgu se muselo tehdy jet přes Drasenhofen do Dyjí oddělené české sousední obce Lanžhot,
dnes se jezdí přes hraniční přechod Reintal - Břeclav bez
pasové kontroly. Partnerství uzavřené na komunální úrovni
krásně funguje již 20 let. Jak Rabensburg, tak také Lanžhot
se v rámci své obce dobře rozvíjejí.
Toto partnerství se nyní odpovídajícím způsobem oslavovalo. V Lanžhotě skvělým kulturním a folklorním programem,
Rabensburg prezentoval výstavu o Dyji s podtitulem Řeka,
která rozděluje a spojuje. Oba starostové, František Hrnčíř a
Wolfram Erazim, ve svém proslovu vyzdvihli pozitivní aspekty tohoto partnerství a doufají v další pozitivní vývoj v rámci
sjednocené, mírové Evropy.
Na fotografii vpravo: starosta Rabensburgu W. Erasim a starosta Lanžhota F. Hrnčíř při předávání daru u příležitosti 20. výročí partnerství.

Als am 5. Jänner 1990 eine Rabenburger Delegation den Kindergarten in Lanžhot besuchte, hatte sich niemand gedacht, welche
Entwicklung die Geschichte nehmen wird. Von Rabenburg aus
musste man damals über Drasenhofen in die durch die Thaya
getrennte tschechische Nachbargemeinde Lanžhot fahren, heute fährt man über Reintal/Břeclav ohne Passkontrolle. Die auf
kommunaler Ebene geschlossene Partnerschaft funktioniert seit
20 Jahren bestens. Sowohl Rabensburg als auch Lanžhot haben
sich im Gemeindebereich
sehr positiv entwickelt.
Diese
Partnerschaft
wurde nun entsprechend gefeiert. In Lanžhot mit einem tollen
Kultur- und Folkloreprogramm, von Rabensburg wurde die Ausstellung über die Thaya mit
dem Untertitel ein Fluss,
der trennt und verbindet, gezeigt. Die beiden
Bürgermeister
Franta Hrnčiř und Wolfram
Erasim hoben in ihrer
Ansprache die positiven
Aspekte dieser Partnerschaft hervor und hoffen
auf eine weitere positive Bürgermeister Wolfram Erasim und BürEntwicklung im Rahmen germeister Franta Hrnčiř bei der Übereines geeinten, friedli- gabe eines Präsentes anlässlich der
20-jährigen Partnerschaft.
chen Europa.
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Am 3. Oktober erfolgte im Rahmen des Dorfherbstes der
Spatenstich für das neue Besucherzentrum im Museumsdorf Niedersulz. In Vertretung von Landeshauptmann Dr.
Erwin Pröll, haben Landesrat Dr. Stephan Pernkopf und die
Geschäftsführer des Museumsdorfs Niedersulz, im Beisein
zahl-reicher Regionalpolitiker und Ehrengäste den Spatenstich für die Errichtung des geplanten Besucherzentrums
vorgenommen.
Das Museumsdorf Niedersulz ist das größte Freilichtmuseum
Niederösterreichs und wichtiger Impulsgeber des Weinviertels. Die Fertigstellung des zeitgenössischen Besucherzentrums soll zeitgerecht zur Landesausstellung im Weinviertel im Jahre 2013 erfolgen. Umwelt-Landesrat Dr. Stephan
Pernkopf ist zuversichtlich, dass sich das Museumsdorf Niedersulz in den nächsten Jahren zu einem der beliebtesten
Ausflugsziele in Niederösterreich entwickeln wird. Dr. Edgar
Niemeczek, Geschäftsführer des Museumsdorfs Niedersulz
freut sich, dass dieses Freilichtmuseum so gut angenommen
wird und erwartet, dass sich die Besucherzahlen - von derzeit rund 40.000 Besuchern jährlich - nach Fertigstellung des
Bauvorhabens verdoppeln werden.
Information: Museumsdorf Niedersulz, www.museumsdorf.at

Exportschlager - Weinviertler Sekt

Na fotografii zleva: Karin Renner, Mag. Hubert Kuzdas Dr. Edgar
Niemeczek, Dr. Stephan Pernkopf, Herbert Nowohradsky, Dr. Gerhard Tretzmüller, Dorli Draxler, Ing. Hermann Schultes, Dr. Hubert
Schultes Mag. Karl Wilfing, Mag. Günter Fhodinmann, Ing. Manfred
Schulz.

Exportní hit - Weinviertler Sekt
Exportním hitem regionu Weinviertler Dreiländereck je Veltlínské zelené, a to nejen plněné ve vinných lahvích, ale stále častěji činí v zahraničí rozruch také dále zpracovávané jako sekt.
Tak zaznamenává výrobce šumivých vín Schlumberger
u své tradiční značky „Goldeck“, která teprve v minulém
roce byla přeměněna z cuvée na čistě-odrůdový veltlínský
sekt, silně stoupající prodejní čísla ve Švýcarsku. Dobře
běží také vývozní prodej do Německa, Nizozemí, Maďarska,
Polska a Ruska. Již každá třetí láhev sektu Schlumberger
jde do zahraničí. Podnik kupuje většinu své roční potřeby
vína nutné na výrobu šumivých vín, což je asi 2,5 milionu
litrů, v oblasti kolem Poysdorf a Herrnbaumgarten. Celkem
250 vinařů, kteří hospodaří na asi 2.500 ha vinic, dodává
firmě Schlumberger hrozny a mošt, především z odrůd Veltlínské zelené a Ryzlink vlašský.
Zdroj: Wirtschaftspressedienst. http://www.schlumberger.at,
http://www.goldeck.at

Nicht nur in Weinflaschen abgefüllt ist der Grüne Veltliner
mittlerweile ein Exportschlager, auch als weiterverarbeiteter
Sekt macht er im Ausland zunehmend Furore. So verzeichnet der Schaumweinerzeuger Schlumberger für seine Traditionsmarke „Goldeck", die erst im Vorjahr von einer Cuvée
auf einen reinsortigen Veltliner-Sekt aus dem Weinviertel
umgestellt worden war, stark steigende Verkaufszahlen in
der Schweiz. Gut läuft auch das Exportgeschäft in Deutschland, den Niederlanden, Ungarn, Polen und Russland.
Bereits jede dritte Flasche Schlumberger-Sekt geht ins
Ausland. Das Unternehmen bezieht einen Großteil seines
zur Schaumweinherstellung erforderlichen Jahresbedarfs
von rund 2,5 Millionen Liter Sektgrundwein aus dem Raum
um Poysdorf und Herrnbaumgarten. 250 Winzer, die rund
2.500 Hektar Weingärten bewirtschaften, beliefern Schlumberger mit Trauben und Most, vornehmlich aus den Sorten
Grüner Veltliner und Welschriesling.
Quelle: Wirtschaftspressedienst, http://www.schlumberger.at,
http://www.goldeck.at

Výstava „Jesličky s cínovými figurkami
a papírové jesličky“ v Muzeu Rabensburg
Otevřeno: vždy 14-17 hodin
ve dnech 19., 25., 26. prosince 2010
a dále 1., 2., 6. a 9. ledna 2011

www.wde.at

19

Jihomoravský kraj

www.kr-jihomoravsky.cz

Kalendář akcí na Podluží

Zažijte jižní Moravu

Obec

Jihomoravský kraj, region s výhodnou
polohou v jihovýchodní části České
republiky při hranicích s Rakouskem
a Slovenskem, odedávna představuje
strategickou křižovatku Evropy. Rozlohou se řadí na čtvrté a počtem obyvatel
na třetí místo mezi ostatními regiony
České republiky. Jižní Morava má navíc, coby jeden z nejzdravějších regionů
České republiky, dobrou pověst jako rodinný kraj, kde každý najde právě to, co
hledá. Široce členěná nabídka je určena
pro každý vkus a každé nároky – rodiny, jednotlivce nebo skupiny, toužící po
dobrodružství, požitcích ducha i těla či
po kulturním a společenském životě.
Při toulkách jižní Moravou na každém
kroku potkáte něco, co vás vybídne
k zastavení. Slunce, které objímá, otvírá srdce a zůstává ve vaší duši. Malebná přírodní zákoutí, hrady a zámky
jako z pohádky, rozmanité chutě jedinečných moravských vín a krajových
gastronomických specialit, pestré lidové umění, zábavu. Jedinečné chvíle,
kdy si budete přát zastavit čas a prožívat okamžik v celé jeho hloubce.
Historické centrum jižní Moravy tvoří
krajské město Brno, které si navzdory
své velikosti zachovalo zvláštní krásu a
klid. Starobylé středisko na křižovatce
důležitých obchodních cest se stalo
moderním centrem obchodů, výstav
a veletrhů a rovněž univerzitním centrem, sídlem biskupství a městem kultury, umění a zábavy.
Čtyři lokality na jižní Moravě jsou zapsány na Seznamu světového kulturního a
přírodního dědictví UNESCO. Impozantní šlechtická sídla, pečlivě upravené zahrady a parky, lovecké zámečky, Minaret, umělá zřícenina Janohrad či římský
vítězný oblouk skrytý v lesním přítmí –
takový je Lednicko - valtický areál. Překvapivým protikladem je stěžejní dílo
světové funkcionalistické architektury
z roku 1930 – vila Tugendhat. K nekonečným toulkám vyzývají také biosférické rezervace UNESCO, ať už si vyberete bílé útesy Pálavy nebo orchidejové
louky Bílých Karpat. V roce 2005 byl
na seznam mistrovských děl nehmot-

Datum

Název akce

Upřesnění akce

Místo konání

Moravská Nová Ves

6.11.

Mladá vína

Hodonín

11.11.

Svatomartinská vína Dolní Moravy

Lanžhot

13.11.

Dívčí vínek

Lužice

14.11.

Posezení s písničkou pro seniory

Prušánky

16.11.

Lampionový průvod

Starý Poddvorov

16.11.

Sametový lampionový průvod

Hodonín

19.-20.11.

Regionální gastronomie Jižní Moravy

pořádá MAS Dolní Morava

Regionální centrum v Hodoníně

Dolní Bojanovice

20.11.

Dívčí válka - ochotnické divadlo z Mor. Knínic

Hudební slavnosti sv. Cecilie

kulturní dům

Kostice

20.11.

Beseda "Jak u nás bývavalo"

14.30 hod.

sál BDS

Lanžhot

20.11.

Kateřinská zábava

Týnec

20.11.

Dívčí vínek

19.00 hod., hraje DH Lácaranka

KD Týnec

Dolní Bojanovice

21.11.

Flash Band - jazzové seskupení z Břeclavi

Hudební slavnosti sv. Cecilie

kulturní dům

Moravská Nová Ves

25.11.

Setkání seniorů

Moravská Nová Ves

25.11.

Dívčí vínek

Hrušky

27.11.

Dívčí vínek

Lanžhot

27.11.

Vánoční jarmark

Lužice

28.11.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

Starý Poddvorov

28.11.

Rozsvěcování obecního stromku

Kostice

3.12.

Mikulášský jarmark

Týnec

3.12.

Rozsvícení stromku

Dolní Bojanovice

4.12.

Vánoční koncert DH Bojané

Tvrdonice

4.12.

Mikulášský jarmark na náměstí

rozsvícení stromu, zabijačkové speciality

náměstí

Tvrdonice

4.-12.12.

Výstava Slaměné výrobky Jaroslava Vajbara z Rakvic

denně od 14. do 17. hodin

ve Staré škole

Dolní Bojanovice

5.12.

Mikulášská nadílka

pořadá OREL

Starý Poddvorov

5.12.

Adventní hraní

Týnec

11.12.

Zabíjačka

speciality, ochutnávka mladých vín

areál Hradíšťku

Tvrdonice

12.12.

Vánoční koncert DH Žadovjáci

17.00 hod.

Dělnický dům

Dolní Bojanovice

12.-19.12.

Vánoční výstava

pořádá Fotokroužek+OREL

Lužice

17.12.

Vánoční koncert

Kostice

18.12.

Vánoční koncert DH Zlaťulka

Týnec

18.12.

Vánoční koncert DH Bojané

Prušánky

19.12.

Vánoční koncert

Starý Poddvorov

19.12.

Vánoční představení v KD

Dolní Bojanovice

20.12.

Vánoční koncert ZUŠ

Prušánky

24.12.

Vánoční koledování

náves před OÚ

Lanžhot

26.12.

Žehnání koní

Náměstí

Lanžhot

26.12.

Žehnání vína

Společenský dům

Lanžhot

26.12.

Štěpánská zábava

KD Podlužan

Moravská Nová Ves

26.12.

Svěcení vína

Tvrdonice

28.12.

Dívčí vínek

Moravská Nová Ves

31.12.

Slavnostní ohňostroj

Tvrdonice

31.12.

Silvestrovský ohňostroj

od 18.30 hod, živá hudba, občerstv.

na náměstí

Týnec

31.12.

Silvestr

20.00 hod.

kulturní dům

Listopad

Zámek Lednice

ného dědictví lidstva zařazen také slovácký sólový mužský tanec verbuňk.
Výčtem těchto několika památek
UNESCO krása a bohatství jižní Moravy
nekončí. I ostatní hrady a zámky, tiché
kláštery, nádherné kostely a židovské
památky jižní Moravy vás provedou
staletími a zažijete s nimi spoustu
vzrušujících dobrodružství. Na svých
cestách je zkrátka nesmíte vynechat.
Jedinečnost a barevnost jižní Moravy
ale dokreslují také místa, které vymodelovala sama příroda. Klikatý tok řeky
Dyje v hluboko zaříznutém údolí není
už nikde tak hezký jako v Národním
parku Podyjí. Krápníkové jeskyně, ponorné řeky a propasti odkrývají křehké
půvaby Moravského krasu. Huňaté lesy
Českomoravské vrchoviny, ohnivé bar-

Moravský kras

46
www.kr-jihomoravsky.cz

vy podzimu v listnatých lesích Chřibů
i romantika lužních lesů, každá cesta
vypráví některý z prastarých příběhů –
stačí jen jít a poslouchat.
A že už jste s dětmi prošli všechny jeskyně, technické památky, skanzeny či
hrady a zámky? Pak nezapomeňte ještě
na dinosaury, zábavu ve stylu Divokého
západu, zoologické zahrady a akvária,
tajuplnou jeskyni s kamennými rytíři,
modelové kolejiště nebo muzeum strašidel. Za zábavou můžete vyrazit také
do místních aquaparků a koupališť,
kde okusíte sluncem prohřáté klima a
čistý vzduch jižní Moravy. Kdo chce využít volné dny nejen k odpočinku, ale
i pro zdraví, ten by měl vyzkoušet přírodní léčivé zdroje a wellness programy
ve zdejších lázních.
O tom, že láska k jižní Moravě prochází
také žaludkem, vás přesvědčí krajové
speciality i skvělé víno. Vychutnat si je
můžete pod historickými klenbami vináren, při tradičních folklorních akcích
a festivalech anebo jen tak, v lákavě
pootevřených dvířkách vinných sklípků.
V mírně zvlněné krajině hřející se v paprscích vlídného slunce je zkrátka víno
doma a výjimečně se mu tu daří. Stejně
tak výborné jsou tu ale i podmínky pro
cykloturistiku. Značené cyklotrasy vedou ve většině případů po zpevněných
polních či lesních cestách či méně frekventovaných silnicích. Nezbývá tedy
než šlápnout do pedálů a vydat se za
poznáním tak barevného a krásného
regionu, jako je jižní Morava.
20

od 11.00 hod., pořádá MAS Dolní Morava

Masarykovo náměstí
KD Podlužan

náves před OÚ

KD Podlužan

Sokolovna
19.00 hod.

tělocvična ZŠ
Náměstí

Zahájení Lužického kulturního Adventu

Prosinec
15.00 hod.

ul. Nová
před kulturním domem
kulturní dům

Sokolovna
kulturní dům
20.00 hod.

kulturní dům
kulturní dům
kulturní dům

pořádá ZUŠ

kulturní dům

Sokolovna
hraje DH Lanžhotčanka

sál Sokolovny
Sokolovna

Vážené čtenářky, vážení čtenáři!
Časopis Malovaný kraj spolupracuje s MAS Dolní Morava o. s. na projektu s názvem Společné putování za dědictvím regionů. V současné době se snažíme
shromáždit lidové tradice a zvyklosti, pověsti, záznamy o lidové architektuře, tradičních řemeslech a specialitách regionální kuchyně. Zjištěné údaje budou veřejně přístupné na webových stránkách a zároveň budou vydány publikace s tématy:
Lidové tradice a zvyklosti, Pověsti, Lidová architektura, Regionální gastronomie.
Na Vás se obracíme s prosbou o pomoc při sběru dostupného materiálu. Podělte
se s námi o svůj oblíbený, osvědčený recept děděný z generace na generaci.
Upozorněte nás na tradiční zvyklosti ve Vaší obci i kulturní akce, které zde probíhají. Napište nám pověst či příběh, který Vám vyprávěli rodiče nebo prarodiče.
Víte-li o tradičních stavbách, vinných sklepech, kapličkách, památných stromech

či poutních místech, informujte nás o nich. Zkrátka, zajímáte-li se o historii a tradice
Vaší obce, dejte o tom vědět i širší veřejnosti. Vaše příspěvky po konzultaci s Vámi
upravíme, nemusíte se tedy např. obávat, že neumíte napsat článek nebo své sdělení správně zformulovat. Sdělit nám lze též kontakt na lidi, kteří se o všechny tyto
záležitosti zajímají a ze zbytečné skromnosti by se sami nepřihlásili. Ozveme se jim
my! Veškeré takto shromážděné údaje poslouží k dokonalejšímu a ucelenějšímu
představení našeho malebného regionu.
Kontakty na nás jsou následující:
Malovaný kraj, Dům školství, 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav, tel.: 602 575 463,
email: malovanykraj@seznam.cz
Na Vaše tipy se těší
PhDr. Eva Kovaříková, šéfredaktorka časopisu Malovaný kraj
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Regionální TOP projekty

Život na dolním toku Moravy
Hodonínsko Turistika na koni

Moravsko-rakouský pracovní tým projektu „Hodonínsko - turistika na koni“.

Podzim na Dolní Moravě

Na Hodonínsku přibývá těch, kteří by rádi
dali před dovolenou v zahraničí přednost
dovolené v sedle, ale vlastního koně nemají. Stále vzrůstá počet majitelů koní,
kteří se jezdectví věnují jen rekreačně
a plní si svou touhu toulat se krajinou. Projekt „Hodonínsko – turistika na koni“ řeší
značení a návod jak nejsnadněji procestovat krajinu na koňském hřebu a zároveň
navštívit turisticky oblíbená místa. Trasy
jsou vedeny odněkud někam a jsou určeny jak pro zemědělce, tak pro cestovní
ruch. Pro místní obyvatele setkání s jezdci
může znamenat ekonomický přínos, ale i
ohlédnutí za minulostí, kdy venkov byl plný
koní a svět nebyl tak uspěchaný. Turistika
na koni přináší zážitky z cesty přírodou,
možnost navštívit turistické památky i další
zajímavosti regionu a příhraničí.
Označili jsme celkem 167 km jezdeckých tras v celkem 6 barevných okruzích. Jedná se o zelený, červený, žlutý,
modrý, oranžový a bílý okruh.
Trasy jsou převážně vedeny po polních,
lesních a zemědělských cestách - jen zřídka se jezdec na koni dostane organizovaně
přímo do obce, a to z důvodu bezpečnosti.
Neznamená to však, že by jezdec nebyl
přesně navigován, jak se dostat např. z Důbravského lesa na Podluží apod. Navigační systém a systém značení je převzatý
a v souladu se zavedeným standardem
Klubu českých turistů. Jejich tým společně
se samotnými „koňáky“ na české i rakouské straně nás projektem celou domu realizace provázel a doporučoval, kudy trasy
vést a jakým systémem je značit.
Pravidla, povinnosti a doporučení všem
uživatelům jsme shrnuli do turistického
průvodce jezdeckými stezkami, který
bude distribuován do přilehlých turistických center a jezdeckých stájí.
Patrícia Juráňová

Pod tímto názvem uskutečnila na začátku podzimu Místní akční skupina Dolní
Morava o.s. první přeshraniční setkání
dětí základních škol z České republiky
a Slovenska. Celý projekt má název „Život na dolním toku Moravy“ a je spolufinancován Evropskou unií v rámci Fondu mikroprojektů Operačního programu
přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika.
Realizátorem projektu je MAS Dolní Morava o.s., partnerem na slovenské straně je Občanské sdružení Veleš, sdružení Martina Čulena pro zachování historie
a kultury obce a obec Brodské. Cílem
projektu je zejména umožnit dětem ze
základních škol na Podluží a Hodonínsku více poznat přírodu, historii, kulturu,
tradice a prostředí, které je obklopuje
a také je seznámit se zvyklostmi, kulturou a tradicemi dětí ze slovenského
příhraničí. Projekt navazuje na úspěšný
projekt „Země, voda, vzduch“, který byl
realizován v minulém a letošním roce
a v rámci něhož se děti ze základních
škol na Podluží a Hodonínsku setkaly
ve třech společných setkáních s dětmi
z rakouského příhraničí.
První společné setkání se uskutečnilo
v pátek 1. října 2010 v areálu Slovanské-

Projekt „Hodonínsko - Turistika na
koni“ je realizován za přispění Fondu malých projektů jižní Morava Dolní Rakousko

Na jednom ze stanovišť děti malovaly a
snažily se zachytit na papír krajinu a zážitky
z přednášek o historii slovanského hradiště.

Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

www.mas-dolnimorava.cz
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Účastníci prvního přeshraničního setkání dětí základních škol z České republiky a Slovenska
v rámci projektu „Život na dolním toku Moravy“.

ho hradiště v Mikulčicích a zúčastnilo se
jej 40 dětí z 11 českých škol a 16 dětí
ze školy v Brodském. Účastníky přivítali
Ing. Josef Smetana, předseda MAS Dolní Morava a také Mgr. Alena Kotásková,
místostarostka obce Mikulčice. Poté vedoucí Slovanského hradiště PhDr. František Synek za pomoci multimediální
projekce představil historii osídlení Velké
Moravy a Slovanského hradiště. Dalším
přednášejícím byl PhDr. Marian Mazuch,
který přímo nad probíhajícími archeologickými pracemi v terénu dětem popsal
práci archeologů a postupy archeologického průzkumu.
Následovalo rozdělení dětí do pracovních skupinek, které se postupně vystřídaly na čtyřech stanovištích. Na prvním
stanovišti se děti seznámily se staroslovanským písmem „hlaholicí“, kterou si
mohly děti vyzkoušet rýt do povoskovaných destiček a dále si děti prohlédly staroslovanské šperky. Na druhém
stanovišti děti pod odborným dohledem
pracovaly s korálky, z nichž tvořily zajímavé ozdoby a šperky. Na dalším stanovišti děti malovaly a snažily se zachytit
na papír okolní krajinu a zážitky z přednášek o historii slovanského hradiště. Na
čtvrtém stanovišti dětem představil a přiblížil poslání myslivosti předseda OMS
Hodonín Ing. Radovan Mančík, zde si
děti mohly také osahat shozené paroží a
prohlédnout lovecké zbraně.
Po společném obědě se děti rozdělily do
dvou nových skupin. V přednáškovém
sále Slovanského hradiště představil první polovině dětí poslání a cíle Biosferické
rezervace Dolní Morava o.p.s. její ředitel
Ing. Jan Vybíral. Děti shlédly krátký film a

www.podluzi.cz

následně diskutovaly o možnostech a potřebě ochrany lužních lesů a krajiny. Druhá polovina dětí shlédla ukázku předení
ovčí vlny na klasickém kolovrátku a také
si téměř všechny děti samy vyrobily drobný předmět z ovčí vlny. Následně se děti
na stanovištích prostřídaly. Po ukončení
práce si děti nad připraveným ohněm
opekly špekáček a trochu se občerstvily.
Pak již následovalo slavnostní zakončení,
předání pamětních listů a propagačních
předmětů všem žákům a zúčastněným
školám. Poté se děti rozloučily a odjely
přistavenými autobusy do svých domovů.
Zúčastnění zástupci základních škol, ale
zejména samotné děti se o tomto podzimním česko-slovenském setkání vyjádřili pochvalně a těší se na další připravovanou společnou akci, která ponese
název „Jarní řemeslná a výtvarná dílna“
a proběhne na konci jara příštího roku
v národopisném areálu ve Tvrdonicích.
Skutečnost, že náplň a aktivity těchto přeshraničních setkání děti baví, že
rozšiřují jejich dovednosti a zkušenosti,
je tím správným argumentem, který nás
utvrzuje v jednom z našich hlavních cílů,
kterým je právě práce s dětmi a mládeží.
A v této práci chce MAS Dolní Morava
o.s. pokračovat i v následujících letech.
Za realizační tým: Ondřej Gibala, manažer projektu, Ing. Josef Smetana, předseda MAS Dolní Morava
Další fotografie na straně 24.
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Život na dolním toku Moravy
Podzim na Dolní Moravě

Snímky jsou z přeshraničního setkání dětí základních škol z České republiky a Slovenska v rámci projektu „Život na dolním toku Moravy“.
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