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O čem se právě mluví v regionu
Přínos Regionu Podluží nelze  
měřit pouze penězi
V  poslední  době  jsou  v  obcích  vedeny 
diskuse  nad  významem,  či  konkrétněji 
„přínosem“ Regionu Podluží pro samot-
né  členské  obce.  Stále  častěji  je  tak 
v  poslední  dnech  v  některých  obcích 
regionu kladen „přínos regionu“ na onu 
pomyslnou misku vah, přičemž na dru-
hou  misku  jsou  položeny  finanční  pří-
spěvky té či oné obce, které svazku obcí 
slouží k zajištění chodu či spolufinanco-
vání jednotlivých realizovaných projektů. 
Čisté  matematické  srovnání  rozpočto-
vých příjmů a výdajů té či oné obce ply-
noucích z členství v Regionu Podluží  je 
bez hlubšího zamyšlení nad celou zále-
žitostí pak zcela  jednoznačné. Hodnota 
má znaménko minus. 
Obtížně  se  pak  namítá,  že  přínos  re-
gionu  je  téměř  nemožné  jednoduše  a 
přesně  kvantifikovat,  tedy  převést  do 
jasného  finančního  vyjádření  bez  toho, 
aniž  by  byl  proveden  soupis  všech  re-
alizovaných  aktivit,  jednotlivé  úspory  či 
přínosy vzniklé těmito aktivitami finančně 
vyjádřeny  a  následně  pak  specifikován 
jejich ekonomický, ale i celospolečenský 
přínos  pro  jednotlivé  obce  a  pro  celé 
území  Podluží.  A  pravdou  také  je,  že 
provedení takového finančního vyjádření 
ekonomického a společenského přínosu 
za  více  než  desetileté  období  činnosti 
Regionu  Podluží  je  prakticky  nemož-
né. Dovolte mi vzpomenout alespoň na 
pár realizovaných projektů, u kterých je 
možné  se  o  částečné  hodnocení  jejich 
přínosu  pokusit.  Soupis  všech  realizo-
vaných  projektů  a  také  výše  příspěvků 
členských  obcí  v  jednotlivých  letech 
byly pro informaci a představu veřejnosti 
publikovány v minulém čísle zpravodaje.
Prvním větším projektem bylo vybudová-
ní bezdrátové komunikační sítě v obcích 
regionu „Internet na Podluží 2004“. Ná-
klady projektu dosáhly  téměř 2 mil. Kč, 

Obec Hrušky – Josef Trecha
Na  tomto  místě 
dáme  postupně 
slovo  všem  sta-
rostům  Regionu 
Podluží.  Zajímá 
vás,  jaké  inves-
tiční  akce  čekají 
danou  obec  či 
město, co se po-
vedlo v minulých 
letech,  jak  spo-
lupracují  s  ostatními  obcemi,  Jihomo-
ravským krajem apod.? Dnes na otázky 
časopisu Zvony Podluží odpoví starosta 
Hrušek Josef Trecha. 

Jaké nejdůležitější investiční akce je 
potřeba v Hruškách realizovat v ná-
sledujícím období? 
Nedá  se  říci,  které  jsou  nejdůležitější, 
protože všechny jsou pro Hrušky důleži-
té. Jedná se o vybudování silnice mezi 
ulicemi Polní a Na Kanadě, prodloužení 
kanalizačního a vodovodního   řadu na 
ulici Týnecká, vybudování vodovodu na 
Nádraží,  rekonstrukce  tělocvičny  míst-
ní  ZŠ,  rekonstrukce  místního  rozhlasu 
apod.  Bohužel  realizace  veškerých 
těchto  akcí  je  finančně  náročná,  tudíž 
závislá  na  získání  příslušných  dotací 
se  spoluúčastí  financování  z  obecního 
rozpočtu.
Jak se u vás osvědčil nedávno ote-
vřený sběrný dvůr, je o něj zájem?
Zájem  o  vývoz  velkoobjemového  ko-
munálního  odpadu  na  Sběrné  středis-
ko Hrušky  je ze strany občanů Hrušek 

velký,  o  čemž  svědčí  zvýšené  náklady 
na  vývoz  tohoto  odpadu  za  rok  2010. 
Občané vnímají tuto možnost velmi po-
zitivně a já věřím, že již nebudeme řešit 
problém „černých skládek“ v okolí obce 
Hrušky a ve větrolamech, jak tomu bylo 
v letech minulých.
Jste vinařská obec, jak hodnotíte 
rozvoj vinařství v Hruškách v posled-
ních letech?
Já  osobně  si  netroufám  nějak  hodnotit 
rozvoj vinařství v naší obci. Z mého po-
hledu  jsou naši vinaři aktivní, vína  jsou 
v Hruškách kvalitní, a to se samozřejmě 
projevuje ve zvýšené vinařské turistice. 
Neboť,  kam  jinam  by  si  mohli  zajet  na 
víno „z Hrušek“...
Jak vidíte spolupráci s obcemi Regi-
onu Podluží?
Spolupráci s ostatními obcemi Regionu 
Podluží,  a  nejen  s  nimi,  mohu  hodno-
tit  jen  kladně,  mám  pouze  ty  nejlepší 
zkušenosti. S ostatními starosty  i členy 
zastupitelstev  jsme  dokázali  najít  spo-
lečnou  řeč,  ať  už  jde  o  radu,  výměnu 
zkušeností,  ochotu  pomoci.  Vždy  jsem 
se setkal s pochopením a vstřícným pří-
stupem.
Spolupráce s Jihomoravským kra-
jem je také prospěšná pro obec?
Spolupráci  s  Jihomoravským  krajem 
hodnotím  rovněž  kladně.  Za  uplynu-
lé volební období se mi nestalo, že by 
nám na kraji v něčem nevyšli vstříc. Je 
také  velmi  pozitivní,  že  v  minulém  ob-
dobí  hejtman  kraje  pořádal  pravidelné 
setkání  starostů a  já  věřím,  že  v  tomto 
úsilí bude pokračovat.

přičemž  byla 
obdržena  80% 
dotace.  V  rámci 
tohoto  projektu 
bylo  provedeno 
zpřístupnění v té 
době  v  našich 
obcích  téměř 
neexis tu j íc ího 
bezdrá tového 

(Wi-Fi) připojení všem institucím, podni-
katelům a občanům, kteří o tuto nabídku 
projevili zájem. Mimo jiné byla všem ob-
cím poskytnuta možnost připojit  jimi zři-
zované  instituce  (obecní  úřady,  knihov-
ny,  ZŠ,  MŠ,  zbrojnice  apod.)  k  této  síti 
bez poplatku. V současné době využívá 
internet  v  rámci  10  obcí  regionu  téměř 
40  takových  institucí.  Mimo  tuto  službu 
byly v rámci projektu pro jednotlivé obce 
pořízeny  počítačové  sestavy  do  kniho-
ven včetně připojení na síť a realizovány 
také  přípojky  obecních  úřadů.  Celková 
finanční úspora obcí na platbách za  in-
ternetové připojení a za další související 
servisní služby od  roku 2005 přesahuje 
částku 2 mil. Kč. Jen za rok 2010 obce 
společně ušetřily za připojení k internetu 
přes 200 tis. Kč. Služba je obcím k dis-
pozici i pro další roky.
Dále již stručněji. V obcích byl v minulých 
letech doplněn chybějící informačně ori-
entační systém. Bylo nově pořízeno zna-
čení ulic a komunálních cílů v 6 obcích a 
v dalších 5 bylo toto značení doplněno. 
Náklady na IOZ činily 1,17 mil. Kč a spo-
lufinancování  obcí  310  tis.  Kč.  Celková 
úspora obcí  tak představovala více než 
860 tis. Kč. Ve všech členských obcích 
bylo vybudováno informační místo – od-
počívadlo pro cykloturisty. Cykloodpočí-
vadlo nebo  informační panel  v  součas-
nosti patří již ke standardnímu vybavení 
všech  obcí,  které  se  zabývají  rozvojem 
infrastruktury pro cestovní ruch. Celkové 
náklady činily 700 tis. Kč, obce přispěly 

250 tis. Kč. Úspora obcí tedy 450 tis. Kč.
Pro  každou  členskou  obec  byl  zpra-
cován  nový  mapový  podklad,  který  je 
možné použít  ve všech připravovaných 
propagačních  materiálech  obce  či  na 
jejích  www.  Náklady  na  nové  mapové 
podklady  činily  přes  250  tis.  Kč.  Dále 
byly  v  roce  2010  předány  obcím  nové 
společné  propagační  materiály  Regio-
nu Podluží  a Mikroregionu Hodonínsko. 
Jedním z těchto materiálů byla i zbrusu 
nová tištěná mapa obce s informacemi o 
nabídce pro turistiku v nákladu 1000 ks. 
Celkové náklady na propagační materi-
ály převyšovaly částku 2,5 mil. Kč, spo-
lufinancování  ze  strany  každé  členské 
obce  činilo  9.850  Kč.  Je  potřeba  také 
zmínit  vybudování  regionální  rozhledny 
„Na  Podluží“,  která  je  společným  ma-
jetkem všech členských obcí a hodnota 
majetku přesahuje částku 6 mil. Kč. Při-
pravuje se  také projekt  „Stromořadí pro 
Region  Podluží“,  který  bude  prospěš-
ný  životnímu prostředí  a  v  rámci  něhož 
bude za téměř 10 mil. Kč revitalizována 
zeleň  okolo  silničních  komunikací  mezi 
obcemi regionu. 
Jak  bylo  napsáno  minule,  za  osmiletou 
aktivní činnost Regionu Podluží bylo zre-
alizováno více než 43 projektů v úhrnné 
výši  přesahující  21,5  mil  Kč.  Celospo-
lečenský  přínos  všech  těchto  projektů 
však v číslech vyjádřit nelze.
Je tak už na každém, zda-li a  jak si vy-
hodnotí  přínos  Regionu  Podluží  pro 
obec,  ve  které  žije,  či  jak  si  vyhodnotí 
přínos regionu pro společné území obcí, 
obcí ležících na Podluží.
Ing. Josef Smetana,
manažer svazku obcí

Máte v plánu využít některých dal-
ších dotačních titulů EU?
Dotace  Evropské  unie  bychom  samo-
zřejmě  rádi  využívali.  Bohužel  každá 
taková  dotace  vyžaduje  spolufinanco-
vání z rozpočtu obce. Problém nastává 
v okamžiku, kdy již bychom i finance na 
potřebnou akci našli, narazíme však na 
omezení v rámci příslušného dotačního 
programu. Jako příklad mohu uvést do-
tační  programy  na  kanalizace  a  vodo-
vody,  které  jsou  ovšem  pro  naši  obec 
omezeny  příslušností  k  oblasti  „Natura 
2000“, kam naše obec nespadá. Vhod-
ných dotačních titulů budeme samozřej-
mě využívat, pokud nám to ekonomická 
situace dovolí. Nerad bych do budouc-
na nesmyslně zvyšoval zadlužení obce.

Děkujeme za rozhovor.
(red)

Sběrné středisko Hrušky je občany hodně využíváno.                                                      

Vinné sklepy v Hruškách.

Kostel sv. Bartoloměje.

!!! ZVIDITELNĚTE SE NA PODLUŽÍ !!!
Chcete aby se o Vás v regionu vědělo?

Již v dalším čísle může být
reklama Vaší firmy či společnosti

na stránkách zpravodaje
ZVONY PODLUŽÍ

Od 1.1.2011 Region Podluží 
nově nabízí plochu na stránkách 

regionálního zpravodaje
pro reklamu Vašeho podnikání 

nebo Vaší společnosti.
8500 výtisků do všech domácností 

ve 14 obcích.
Přístupné ceny a podmínky pro všechny.
Bližší informace na tel.:777 328 052

nebo e-mailu info@podluzi.cz



Hrušky

05www.hrusky.cz

Dolní Bojanovice
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Sportovní zázemí pro tenisty
Sportovní  zázemí,  které  obec  nově 
vybudovala  u  tenisových  kurtů,  bylo 
otevřeno  v  neděli  12.  prosince  2010. 
Podobný  typ  zařízení  se  šatnami,  so-
ciálním  zařízením,  klubovnou  a  skla-
dem nářadí zde tenistům již několik let 
chyběl.  Především  pro  pořádání  teni-
sových  soutěží  byly  stávající  prostory 
nevhodné.  Historie  tenisu  se  v  Dol-
ních Bojanovicích datuje od roku 1983  
a  díky  kvalitním  tenisovým  kurtům  se 
sem sjíždějí milovníci bílého sportu ze 
širokého okolí.
Finanční podporu v podobě dotace zís-
kala  obec  prostřednictvím  dotačního 
programu Ministerstva pro místní rozvoj 
ve výši 2,9 mil. Kč. Celkové náklady na 
vybudování  prostor  včetně  příjezdové 
komunikace činily 5,1 mil. Kč.
Otevření  se  zúčastnili  návštěvníci 
z  obce  i  okolí  a  mohli  si  prohlédnout 
nově  vybudované  prostory.  Dodava-
tel  stavby  pohostil  přítomné  účastníky 
drobným občerstvením. Pro zahřátí bylo 
připraveno  svařené  víno  a  čaj,  na  ná-
dvoří hořel oheň.

Oslava svaté Cecilie se vydařila
Letošní  –  již  XVIII.  ročník  Hudebních 
slavností  sv.  Cecilie  byl  připraven  jak 
pro  milovníky  divadla,  tak  pro  přízniv-
ce jazzu. V sobotu 20. listopadu sehrál 
ochotnický soubor z Moravských Knínic 
v Obecním  domě divadelní  představe-

Sportovní zázemí tenistům dlouho chybělo.                                                      Foto: J. Skočík

Podzimní radovánky v Baby klubu
Děti v Baby klubu se 13. září 2010 při-
pravovaly  na  „Dýňobraní“  v  Hruškách 
tak, že si vydlabaly svou dýni a ozdobily 
přírodními materiály. Za dýně děkujeme 
Monice Létalové a její rodině.
Po  „Dýňobraní“  začala  příprava  na 
„Drakiádu“.  Martina  Totková  ukázala 
maminkám s dětmi, jak si vyrobit vlast-
ního  draka,  což  byla  opravdu  náročná 
práce. Děti se snažily o vzlet svých dra-
ků dříve, než  jim byla vůbec vyrobena 
konstrukce.  Nakonec  se  to  maminkám 
po zdárném boji se zvědavostí a dych-
tivostí  svých dětí podařilo. Zbývala  jen 
otázka:  „  Bude  nebo  nebude  létat?“ 
Drakiáda  se  konala  28.  října  2010  na 
cvičném  fotbalovém  hřišti  TJ  Sokol. 
Draci lítali jak o závod, ale s příchodem 
Pavla  Auzkého  museli  všichni  stranou. 

Předvedl  všem  let  svého  Deltakřídla 
na  dálkové  ovládání  se  všemi  možný-
mi  a  hlavně  překvapivými  kreacemi. 
Pan František Polišenský nám po celou 
dobu  opékal  na  rozpálené  žule  skvělé 
topinky s rozpuštěným máslem a s čes-
nekem  nebo  toasty  a  měl  Pavlem  Do-
skočilem,  který  mu  pomáhal,  opravdu 
plné  ruce  práce.  Děkujeme  také  Rad-
ce Hrnčiříkové a Adamovi Valentovi za 
víno, které zahřálo nejen mysl, ale i celé 
tělo organizátorům a  rodinným přísluš-
níkům. Děti za své draky dostaly diplo-
my  a  ručně  vyrobené  malé  dráčky  od 
Martiny Totkové. Hlavní cenu za SUPER 
DRAKA,  který  lítal  nejdéle  a  nejvýše, 
získala Barborka Doležalová, a to v po-
době  dráčka,  kterého  vyrobily  vedou-
cí  Baby  klubu.  Zbývá  opět  jen  otázka: 
„Bude  nebo  nebude  létat?“  Děkuje-

ní  Františka  Ringo  Čecha  Dívčí  válka.  
Odvěký souboj mezi ženami a muži ro-
zesmál  i publikum, které odměnilo her-
ce bouřlivým potleskem. 
Na  neděli  21.  listopadu  byl  připraven 
koncert  jazzového  seskupení  FLASH 
BAND z Břeclavi. Skupina vznikla v roce 
2005 pod vedením uměleckého vedou-

cího Emila Čapky. Věkový průměr skupi-
ny je dvacet let. Členové jsou především 
studenti.  V  programu  zazněly  oblíbené 
skladby  ve  swingovém  a  jazzovém  ryt-
mu od Jamese Browna, Jaroslava Ježka 
nebo  Christiny  Aquilery.  Posluchači  si 
vyžádali potleskem přídavek.

me  všem  sponzorům  a  organizátorům  
za  skvělou  zábavu  a  účastníkům  akce 
za  fantazii  při  výběru  draků  a  fyzické 
námaze při jejich pouštění.
Vedoucí Baby klubu Sluníčko 
Mgr. Dagmar Valentová
a Markéta Konečná

Vánoční veselení v Hruškách
Svátečního naladění v adventním čase 
se místní dočkali 16. prosince v podo-
bě premiérové akce „ Vánoční veselení  
v Hruškách“. 
V prostorách hodovního areálu u ZŠ byl 
v  tomto  zimním  čase  zasazen  vánoční 
strom,  který  rodiče  s  dětmi  společnými 
silami ozdobily vlastnoručně vyrobenými 
vánočními  ozdobami.  V  16  hod.  byl  za 
zvuku  zvonku  zahájen  program  dvěma 
nadpozemskými  bytostmi  –  anděly.  Ti 
uvedli vystoupení žáků ZŠ Hrušky „Živý 
betlém“,  po  jehož  ukončení  následoval 
krátký  program  dětského  národopisné-
ho souboru Šáteček. Ke slovu v písni se 
dostal i Mužácký sbor z Hrušek.
Součástí  akce  byla  i  prodejní  výstava 
výrobků místních občanů v čistě tradič-
ním  duchu  (perníkové  svícny,  chaloup-
ky,  adventní  věnce,  voňavé  prostírky, 
šperky,  vánoční  dekorace  i  ručně  vy-
ráběná  přáníčka).  Lehce  promrzlí  ná-
vštěvníci  vyhledávali  zahřátí  nejen  ve 
svařeném  víně,  ale  i  v  objetích  svých 
nejbližších pod  tradičním  jmelím. Orga-
nizátoři  akce  (Obec  Hrušky,  ZŠ  Hrušky 
a  sdružení  DRTICHY)  byli  příjemně  za-
skočení  odezvou,  kterou  tato  vánoční 
akce  vyvolala  a  slibují  její  pokračování  
a rozšíření i v roce následujícím. 
Mgr. Gabriela Dreslerová, 
za organizátorky akce, DRTICHY

Dýňobraní pořádané Baby klubem Sluníčko.Vánoční tématika ovládla výstavu
Tradiční Vánoční výstava byla v Dolních 
Bojanovicích  připravena  v  týdnu  od  
12.  do  19.  prosince.  Výstavu  zpestřily 
obrazy  akademického  malíře  Mirosla-
va  Bravence  z  Čejče,  fotografie  z  cest 
(především  z  návštěvy  Nepálu,  Maroka 
a Indie) Petra Jandory z Brna. Z místních 
umělců se představil Jan Šimek s airbru-
sh technikou. Petr Herka představil vlast-
noručně  malované  plakáty  z  kulturních 
akcí pořádaných v obci, nejstarší vysta-
vený  plakát  je  z  roku  1987.  Paní  Marie 
Dvoracká  vystavila  výrobky  šité  techni-
kou patchwork s vánoční tématikou. 
Slavnostní  vernisáže se zúčastnili milov-
níci  umění  ze širokého okolí. O hudební 
doprovod se postarala skupina Akusticky 
a jejich hosté. Výstavy mají v D. Bojanovi-
cích dlouholetou tradici. Fotokroužek, kte-
rý výstavy pořádá ve spolupráci  s obcí, 
vznikl v r. 1973. Mimo prezentací rodáků 
z  Bojanovic  přijali  během  existence  Fo-
tokroužku pozvání i významné osobnosti 
z  řad  akademických  malířů  a  sochařů, 
dále řezbáři a uznávaní fotografové. 
Stranu připravila: Andrea Červenková

Hudební slavnosti sv. Cecilie.                                                                           Foto: J. Skočík

Vánoční výstava.                   Foto: J. Skočík Sváteční nálada aneb advent v Hruškách. Vánoční veselení zpestřil dětský národopisný soubor Šáteček.
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Mikulášská besídka v Josefově se opět vydařila.

Pouštění draků
Po roce jsme se sešli na fotbalovém hřiš-
ti pouštět draky. Někteří si přinesli papí-
rové draky  již z domu a těm co neměli, 
tak  těm  obec  půjčila  a  mohlo  se  začít 
zápasit  s  větříkem,  který  nám  začal  po 
poledni mírně foukat. Už jsme se báli, že 
z  toho  nic  nebude,  protože  dopoledne 
bylo bezvětří, ale příroda si s námi neu-
stále hraje, je nevyzpytatelná, a tak jsme 
všichni očekávali, co nám přinese odpo-
ledne,  a  podařilo  se.  Draci  se  vznášeli 
hodně vysoko a  radost dětí  i  těch  star-
ších bylo vidět i slyšet. Někteří měli až 3x 
napojované  motouzy.  Pro  malé  děti  byl 
nachystaný skákací hrad a na dětském 
hřišti děti obsadily trampolínu, houpačky 
i skluzavku. Když jsme se všichni setkali 
u ohně, jako na povel přestal foukat vět-
řík a nastalo opět bezvětří. Po odpoled-
ním zápolení přišel všem vhod opečený 
klobásek,  děti  ještě  dostaly  cukrovinky  
a  pití,  dospělí  pak  štamprlku  slivovice. 
Vše sponzorovala obec.

Setkání kronikářů
V  listopadu na starém Kvartýru v Luži-
cích, bylo již po několikáté setkání kroni-
kářů z okolních obcí. Chtěla bych touto 
cestou poděkovat všem, kteří nám toto 
příjemné  posezení  připravili.  Získává-
me  tady další poznatky a  rady potřeb-
né  k  tomu,  jak  co  nejlépe  psát  obecní 
kroniky.

Mikulášská besídka
V sobotu 4. 12. v KD Josefov, obec při-
pravila  pro  děti  mikulášskou  besídku. 
Hrály  a  zpívaly  zde  děti  z  folklorního 

Mikulášský jarmark 
Mikulášský  jarmark  v  Kosticích  se  ko-
nal  3.  prosince  před  místní  sokolovnou  
a v jejím okolí. V rámci kulturního dopro-
vodného programu vystoupil dětský sou-
bor Kostičánek, dále zahrála v sále domu 
seniorů  cimbálová  muzika  Dúbrava  a 
nechyběl samozřejmě bohatý trh, stánky 
s občerstvením, zabijačkou, vínem, pun-
čem  atd.  K  dostání  byly  také  perníčky, 
sýry,  drobné  dárečky  apod.  Přijela  rov-
něž návštěva v podobě Mikuláše, Anděla  
a Čerta s nadílkou pro děti. 

Vánoční zpívání
Již  tradičně se v době předvánoční, dne 
18.  prosince  2010,  zaplnil  sál  sokolovny  
v Kosticích, kde se   občané sešli na vá-
nočním zpívání. Akci pořádala kulturní ko-
mise rady obce ve spolupráci s mužským 
sborem Kostice - Tvrdonice. Vánoční zpí-
vání mělo  letos charakter koncertu, který 
byl v režii především dechové hudby Zla-
ťulka. V první  části  koncertu  jsme zhlédli 
vystoupení dětí z folklorního souboru Kos-
tičánek pod vedením Marie Petrlové a Mi-
chaely Dohnalové,  který potěšil přítomné 
svým  koledováním,  vánočními  říkankami 
a  dobovým  oblečením  účinkujících  dětí. 
Na  pódium  dále  vystoupil  ženský  sbor  
z  Kostic  pod  vedením  Mileny  Hraběové  
a mužský sbor z Kostic a Tvrdonic pod ve-
dením Mgr. Bohumila Gála. Za doprovodu 
Adama Hamady na klávesy jsme si mohli 
vyslechnout  jejich  zcela  novou  krásnou 
vánoční  píseň,  spolu  se  sólem  dívenky 
Hanky  Dohnalové.  Poté  už  následovalo 
vystoupení dechové hudby Zlaťulka, s ka-
pelníkem P. Ondriskou, která k nám přijela 
s příjemným adventně  vánočním progra-
mem v podobě známých i méně známých 
koled a písní. S každou následující si hosté 
mohli zavzpomínat na své dětství či mládí, 
jak to bylo u nich doma na svátky, a spo-
lečně si zanotovat tu kterou krásnou kole-
du.  Slavnostně  naladěni  jsme  odcházeli 
zasněženými kostickými ulicemi domů.
Marcela Götzová, členka kulturní komise    

Vážení občané,
dovolte  mi,  abych  Vám  jménem  vede-
ní Obce Kostice popřála do  roku 2011 
hodně zdraví, štěstí, radosti, vzájemné-
ho porozumění a pracovních i osobních 
úspěchů. 
JUDr.Anna Bradávková, 
starostka obce

souboru Lužičánek a folklorního soubo-
ru  Jatelinka  z  Moravské  Nové  Vsi.  Le-
tos  se  Mikuláš  „prásknul“  přes  kapsu. 
Nejenže  děti  dostanou  bohaté  balíčky, 
ale k tomu ještě dostanou krásné hrač-
ky. Obec získala dotaci od Ministerstva 
práce a sociálních věcí v soutěži ,,Obec 
přátelská rodině“, a proto poslala Miku-
láši  více  penízků  na  dárečky,  a  tak  se 
rozdávalo  dětem.  Děti  jsou  naše  bu-
doucnost  a  radost  v  očích  dětí,  je  to 
nejhezčí, co si můžeme  přát.

Silvestrovský ohňostroj
Josefovský  silvestrovský  ohňostroj, 
který se koná pravidelně poslední den  
v roce, se pomalu,  ale jistě dostává do 
podvědomí  široké  veřejnosti.  Čím  dál 

více se na něj chodí dívat lidí z okolních 
obcí a také občanů naší obce. Starosta 
obce  Bc.  Vojtěch  Pospíšil  zajistil  jako 
každý rok,  tak  i  letos spoustu zábavné 
pyrotechniky. Svařák a slivovice zdarma 
už patří k pravidelnému zimnímu občer-
stvení při této akci.

Naši jubilanti
V posledních měsících tohoto roku osla-
vili své životní jubileum josefovský zpě-
vák lidových písniček pan Josef Kudrna 
st.  - 80  let a pan Jan Netík st.  - 90  let 
života. Pan Netík byl dlouholetý člen MS 
Josefov,  který vychoval  tři  syny  rovněž 
myslivce. Oběma přejeme hodně zdraví 
a Boží požehnání do dalších let.

Na Mikulášské besídce vystoupil soubor Jatelinka z Moravské N. Vsi.

Fotografie z Mikulášského jarmarku v Kosticích

Mikuláš, andělé a čert patří k tradičním oslavám Mikuláše v Josefově.

Vystoupení Kostičánku při rozsvícení vánočního stromku v Kosticích

Snímek z „Vánočního zpívání“, které se konalo 18. prosince. 
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Odhalení busty T. G. Masaryka
Součástí  letošních  ladenských  hodů 
bylo  také  odhalení  busty  T.  G.  Masa-
ryka  na  opraveném  pomníku  padlým  
a zemřelým vojínům za I. světové války. 
Obec Ladná využila této největší obecní 
slavnosti  a  v  rámci  nedělního  průvodu 
odhalili  zástupci  Sboru  dobrovolných 
hasičů a Ing. Josef Juračka novou bus-
tu. Ta původní totiž byla zničena na po-
čátku šedesátých let.
První  popud  k  vybudování  tohoto  po-
mníku vzešel od místního sboru dobro-
volných hasičů, kteří v roce 1928 věno-
vali výtěžek z divadelního představení. 
K iniciativě hasičů se poté přidal Osvě-
tový  kroužek  a  učitelský  sbor  z  místní 
školy.  Radou  obce  byl  vybrán  pomník 
od sochaře Petra z Kyjova, který „nejlé-
pe vyjadřoval myšlenku našeho státního 
národního osvobození“.
Pomník  s  bustou  T.G.M.,  českým  lvem 
a pietní vzpomínkou na padlé vojíny byl 
slavnostně odhalen 28.10. 1931. 
Pomník v průběhu léta 2010 opravil ka-
meník Bořivoj Čech z Moravského Žiž-
kova, který je také autorem nové busty. 
Sponzorský dar ve výši 10 000 Kč věno-
val ladenský rodák, Ing. Josef Juračka, 
který  většinu  svého  dospělého  života 
prožil  v  zahraničí,  ale  na  svou  rodnou 
obec nikdy nezapomněl.

Zeleň u Jazérka
Obec Ladná v letošním roce dokončila 
projekt s názvem „Zeleň u Jazérka“, je-
hož cílem bylo vytvoření přírodě blízké-
ho společenstva, obohacení biologické 
diverzity, vysazení dřevin s ohledem na 
daný biotop a půdní typ, obnova tradice 
drobného  pěstování  ovocných  dřevin 
v obci v návaznosti na krajinu. Vysaze-
no bylo 173 ks keřů a popínavých rost-
lin,  45  ks  stromů  do  velikosti  odrostek 
a 13 ks alejových stromů. Celkové ná-

klady na akci byly 449 774 Kč, dotace 
z  Fond  EU  byla  382  308  Kč  a  dotace 
ze SFŽP ČR 22 489 Kč. Realizaci podle 
návrhu  Ing.  Jany  Drochytkové  proved-
la firma ONYX Trade, s.r.o. Lednice. Na 
výsadbu  budou  v  následujících  letech 
navazovat  vegetační  úpravy  hřbitova 
spojené s opravou hřbitovní zdi.

Posvěcení Poklony Sv. Vendelína
V  neděli  24.  října  2010  posvětil  Mgr. 
Pavel Křivý Poklonu sv. Vendelína. Ně-
kolik desítek farníků a občanů se sešlo  
u této drobné památky, aby byli při pří-
ležitosti   generální opravy přítomni  její-
mu  znovuvysvěcení.  Aktu  svěcení  do-
dalo slavnostní ráz vystoupení místního 
mužského sboru Lanštorfčané, který na 
závěr zazpíval tři písně. Projekt byl rea-
lizován za podpory Nadace OKD, která 
na opravu přispěla 90 000 Kč, 15 000 
Kč se podílela obec Ladná. 
Bohumila Tesaříková

Nová závlaha na hřišti TJ Sokol
Ve  dnech  od  9.8  do  19.8.  2010  probí-
hala  na  fotbalovém  hřišti  výstavba  au-
tomatického  zavlažovacího  systému. 
Tento  projekt  zadal  Sokol  Ladná  firmě 
3K  TRADE  s.r.o..  Na  zprovoznění  se 
také podílel místní podnikal Ivan Filípek, 
který pomáhal s elektroinstalací. Celko-
vé náklady na realizaci byly ve výši přes 
300 000 korun.
Tato  automatická  závlaha  nahradila  již 
nevyhovující  trubkovou  závlahu,  která 
byla  do  značné  míry  poškozená  a  ne-
byla  schopná efektivně  zavlažovat  celý 

prostor  fotbalového  hřiště.  Další  obrov-
skou  výhodou  je  fakt,  že  nová  závlaha 
má  automatický  časovač.  Takže  není 
před  zavlažováním  potřeba  pracného  
a  časově  náročného  chystání  trubek. 
Zalévání pomocí staré závlahy trvalo cca 
4,5  hod.,  kdy  3  muži  museli  nachystat  
a každou hodinu přesunovat zavlažovací 
systém po travnaté ploše. Takže z časo-
vých důvodů nebylo možné dostatečně 

Odhalení busty T. G. Masaryka na opraveném pomníku v Ladné.

20 let spolupráce s Rabensburgem
Po změně politických poměrů v naší re-
publice a zvolením Jana Petrly předse-
dou MNV v r. 1990 se začala rozvíjet spo-
lupráce s obcí Rabensburg v sousedním 
Rakousku. V  té době  tam byl  starostou 
Otto Prokop, který se narodil v roce 1932 
v Lanžhotě, dnešní ulici II. Příční.
Z  jeho  iniciativy  byla  9.  září  1990  po-
depsána  mezi  oběma  obcemi  doho-
da  o  vzájemné  spolupráci.  Byla  jedna 
z  prvních,  které  byly  podepsány  mezi 
obcemi,  tehdejšího  tzv.  východního  
a  západního bloku. Během dvacetileté 
spolupráce stáli v čele obcí 
Rabensburg
1990 – 1991 Otto Prokop
1991 -  1999 Robert Flekel
1999 -  doposud Wolfram Erazim
Lanžhot
1990 – Jan Petrla
1990 – 2002 Tomáš Polach
2002  - doposud František Hrnčíř

Po  volbách  do  samosprávy  v  Lanžhotě 
v  prosinci  1990  se  spolupráce  prohlu-
bovala.  Mimo  oficiálních  návštěv,  v  Ra-
bensburgu  na  hasičských    slavnostech  
a v Lanžhotě na hodech, probíhala spolu-
práce mezi sportovci, školami, knihovna-
mi, muzejními kroužky. Patřily sem i vzá-
jemné návštěvy plesů, výstav  a různých 
dalších  kulturních  akcí.  Byly  navázány 
také  užší  kontakty  mezi  radními.  Dopo-
máhala k tomu skutečnost, že mezi rad-
ními Rabensburgu byli někteří, kteří uměli 
dobře česky, např. pánové Urbanek, Ha-
jek, Pyskaty, Zanjat (Zaňát) a další.
Při prvních návštěvách jsme u nich ob-
divovali  čistotu  v  obci,  vydlážděné  uli-
ce, sběrný dvůr komunálního odpadu či 
provoz ČOV. Pro ně byly  velkým zážit-
kem    krojové  hody  a  návštěvy  lužního 
lesa. Tam jsme trávili příjemné chvíle jak 
na  procházkách  po  lese,  jízdě  na  vo-
zech  s  koňským  spřežením,  besedách 
u táboráku, tak i ochutnáváním zabijač-
kových specialit. 
K raritám patří událost při první návště-
vě  starosty  Roberta  Flekela.  Byl  zadr-
žen v Mikulově na celnici s  tím, že má 
zákaz vstupu do naší republiky. On byl 
totiž jako osmnáctiletý v r. 1953  při pro-
jížďce kolem Dyje zadržen, že neopráv-
něně překročil státní hranici naší repub-
liky. Po domluvě s ředitelem celnice mu 
byl vstup povolen.

Mezi  oblíbené  akce  našich  radních 
patřily výlety na kolech. Navštívili  jsme 
tak  i Rabensburg. Jednou to bylo přes 
Sekule  a  Hohenau,  podruhé  přes  Val-
tice  a  Schrattenberg.  Při  odpočinku  a 
společné  besedě  jsme  se  dohodli,  že 
uskutečníme  spojení  mezi  obcemi  po-
mocí pontonového mostu přes Dyji. Po 
dlouhých  jednáních  se  akci  podařilo 
uskutečnit 26. 8. 2001. Trať pro cyklisty 
vedla  od  Rabensburgu  k  Dyji,  kde  byl 
asi  kilometr  pod  soutokem  s  Kyjovkou 
pontonový most, který postavili  tamější 
hasiči,  dále  vedla  trasa  přes  „Pláka“, 
kolem  přírodních  rezervací    Soutok  a 
Cahnov, podél  střediska na pálení  uhlí 
na  Doubravku  a  odtud  do  Lanžhota, 
kde byl na Náměstí kulturní program a 
občerstvení. Zpáteční cesta vedla přes 
Pohansko,  po  dřevěném  mostě  přes 
Dyji  směrem  k  železniční  trati  Břeclav 
–  Vídeň,  podél  ní  pak  ke  staré  celnici 
v  Bernhardsthalu,    kde  bylo  u  rybníku 
další  občerstvení  a  kulturní  program. 
Konec byl tam, kde byl start – na spor-
tovním  areálu  v  Rabensburgu.  Akce 
s volným průjezdem hranice byla povo-
lena od 10 do 18 hodin. Když  jsme se 
chtěli  zúčastnit  startu  v  Rabensburgu, 
museli jsme na cestě tam použít oficiál-
ní hraniční přechod Poštorná – Reinthal. 
To samé pak po ukončení akce.
Řada cyklistů využila této akce jen k na-
hlédnutí  do  Rakouska  –  připojovali  se 
po celé trase. Jen cestu přes pontonový 

most využilo více než 1 000 cyklistů. 
Dohoda  o  spolupráci  nám  také  dopo-
mohla k získání dotací z programu Pha-
re  –  příhraniční  spolupráce  mezi  ČR, 
Rakouskem, Slovenskem a Německem 
na stavbu ČOV. Jsem rád, že spoluprá-
ce stále pokračuje. 
V  sobotu  27.  srpna  proběhla  u  příle-
žitosti  20  let  spolupráce  mezi  obcemi 
velmi úspěšná akce na Slováckém dvo-
ře U Bartošů, kde delegace obou obcí 
společně  strávily  příjemné  odpoledne 
při vystoupení dětí z mateřské a základ-
ní školy, ženského a mužského sboru a 
poslechu  dechové  hudby  Fialenka.  Po 
celý den probíhala v muzeu výstava  o 
řece Dyji s názvem – „Řeka, která spo-
juje i rozděluje“.
Věřím  tomu,  že  se  můžeme  stále  na-
vzájem  obohacovat  a  předávat  si  zku-
šenosti se spravováním věcí veřejných. 
Že jsme se dobře dívali a naučili se řídit 
obec  ukazuje  ohlédnutí  –  jak  vypadal 
Lanžhot před 20 lety a jak vypadá dnes.
Tomáš Polach

Vysazení dřevin u Jazérka.

V r. 2001 se konala cykloakce Radwandertag z Rabensburgu do Lanžhota a zpět, přes Dyji 
byl tehdy postaven provizorní pontonový most.

Poklona sv. Vendelína v Ladné.

zalévat  trávník.  Nový  systém  disponuje 
13  zavlažovacími  hlavicemi,  které  jsou 
ukryty pod travnatou plochou. Tyto hlavi-
ce zásobují vodou hrací plochu dvakrát 
denně vždy po dobu 1,5 hod.
Bez  významné  finanční  pomoci  obce, 
která poskytla na projekt dotaci v plné 
výši,  by  nebylo  možné  tuto  důležitou 
stavbu uskutečnit.   
Ondřej Černý

Koupaliště v Rabensburgu.
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Setkání kronikářů
Účelem pamětní knihy obecní jest zachovat 
místní dějiny pro poučení budoucích. 
(Vládní  nařízení č. 169/1932 Sb.)
Dne  11.  listopadu  proběhlo  na  Starém 
kvartýru  v  Lužicích  setkání  kronikářů 
z  regionu  Podluží,  které  organizoval 
Obecní úřad Lužice. Kronikáři se v Luži-
cích setkali i v roce 2008 a 2009. Letošní 
schůzka byla spojena se školením, kde 
Mgr. Irena Chovančíková, ředitelka Ma-
sarykova muzea v Hodoníně, přednes-
la  informace  o  tom,  jakým  způsobem 
vést obecní kroniku, na jaký papír psát  
a  tisknout,  co  používat  na  psaní,  v  ja-
kém  prostředí  kroniku  uchovávat  a  za 
jakých  podmínek  je  možno  ji  vystavit. 
Zkušení  kronikáři  se  podělili  o  své  po-
znatky  se  začínajícími,  atmosféra  byla 
výborná.  Z  časopisu  Malovaný  kraj  se 
dostavil pan redaktor Vojtěch Urbančík 
s nabídkou spolupráce. 
Věra  Kotásková                                 

Přehlídka dětských cimbálek 
Cesta do Mikulova proběhla v napjatém 
očekávání, jak budeme úspěšní, proto-
že  všechny  cimbálové  muziky  byly  ze 
základních uměleckých škol (Kyjov, Mi-
kulov, Velká nad Veličkou),  jen  ta naše 
hraje jako zájmové sdružení při obci. O 
to víc byly děti „nažhavené“.   
Po vřelém uvítání jsme si prohlédli pro-
stor  místního  kina,  kde  se  přehlídka 
konala, a v klidu se nachystali na zvu-
kovou  zkoušku.  A  byla  nutná,  jelikož 
odposlech způsoboval primáši problém 
v kontaktu s ostatními. Zažili jsme i pár 
krušných chvil. Tomáškovi se skoro do-
slova rozsypal klarinet. Ale díky pevným 
nervům a ochotě přítomných rodičů se 
vše  naštěstí  dalo  dohromady  a  Tomáš 
se mohl usmívat a s chutí si zahrát.
Na  pódium  šly  děti  s  dobrou  náladou. 
Musím říct, že se moc snažily a Lužicím 

Kamilka Šošovičková.

Historie a současnost knihovny
Veřejná  knihovna  byla  zřízena  v  obci 
koncem  roku  1920,  půjčování  začalo 
1.  lednem 1921. Za knihovnici zvolena 
byla  sl.  Kallová  Běla,  učitelka,  na  za-
koupení  knih  a  zařízení  poskytla  obec 
příspěvek  2.593,90  Kč.  Knihovna  jest 
umístěna  v  jedné  třídě  zdejší  obecné 
školy. A již koncem roku 1922 knihovna 
čítala 125 knih zábavných a 35 knih po-
učných. – Takto je popsán vznik obecní 
knihovny před devadesáti lety.
V  letošním  roce  získal  městys  dota-
ci  Ministerstva  kultury  ČR  na  projekt 
„Rozšíření  služeb  uživatelům  knihov-
ny“  ve  výši  50  000  Kč.  Knihovna  má 
nový  knihovní  systém  Clavius,  který 
zkvalitnil  služby  čtenářům  a  také  zvý-
šil počet přístupových míst k internetu. 
Knihovní fond čítá 12 723 knih a časo-
pisů. Knihovna navíc nabízí zdravotně 
handicapovaným občanům a seniorům 
roznos knih až do domu. 
Více informací získáte na:
http://knihovnamnves.wz.cz 

Socha sv. Jana Nepomuckého 
Sochu  tohoto  oblíbeného  světce  najde-
te  snad v  každé obci.  Také  v Moravské 
Nové Vsi zdobí po staletí náměstí, nejprve 
volně stojící v  jeho středu, od roku 1928 
obklopena  vzrůstajícím  parkem.  Každo-
ročně se u sochy konávala májová svato-
jánská pobožnost a ve svátek Božího těla 
u ní býval jeden ze čtyř oltářů. 
Přesto  byla  tato  nemovitá  kulturní  pa-
mátka z roku 1740 až do letošního roku  
v  havarijním  stavu  a  hrozila  zřícením. 
Současný  stav  je  zcela  jiný  –  nově 
zrestaurovaná socha z vápence v životní 
velikosti nabila znovu svůj půvab. Nároč-
ná obnova sochy byla provedena restau-
rátorem Mgr. A. Josefem Petrem s vyu-
žitím  příspěvku  Ministerstva  kultury  ČR 
z  programu  Podpora  obnovy  kulturních 
památek prostřednictvím obcí s rozšíře-
nou  působností.  Celkové  náklady  akce 
byly dofinancovány z rozpočtu městyse.
Pod  odborným  dohledem  pracovnice 
Národního  památkového  ústavu  socha 
postupně  prošla  očištěním,  zpevněním 
kamene  a  injektáží  prasklin.  Chybějící 
části byly znovu vymodelovány, statiku 
zajistil  nový  betonový  základ  a  čepy 
z  nerezavějící  ocele.  Rekonstruován 
byl také masivní podstavec z pískovce, 
který ukončuje nový sokl. Sv. Jan Nepo-

ani  sobě  ostudu  rozhodně  neudělaly. 
Samy z  toho měly dobrý pocit. Po pře-
hlídce dostala každá cimbálka pamětní 
list a dort. Mohli jsme se také vyfotit s pa-
nem  Jožkou  Černým,  který  byl  „patro-
nem“ přehlídky a spokojeni odjet domů.  
Je  potěšitelné,  že  i  když  se  přehlídka 
konala  až  v  Mikulově,  většina  rodičů 
neváhala a jela po vlastní ose děti pod-
pořit  a  pomoci.  Povzbudivá  byla  také 
přítomnost  paní  místostarostky  Ambro-
žové a kronikářky obce paní Kopřivové. 
Všem moc děkuji. 
Iva Šimčíková,vedoucí DCM

Rozhovor s vítězkou celostátní 
soutěže Zpěváček 2010
Kamilka Šošovičková se v letošním roce 
stala  vítězkou  celostátní  soutěže  dět-
ských  zpěváků  lidových  písní    Zpěvá-
ček 2010 , která se konala v Termálních 
lázních  Velké  Losiny.  Je  také  čerstvou 
vítězkou  v  soutěži  talentovaných  dětí  
„Zlatý  oříšek  2010“  pořádané  Českou 
televizí. Požádali  jsme  ji proto o rozho-
vor pro časopis Zvony Podluží. 
Bylo těžké tuto cenu získat?
Ano  ,  v  neděli    5.  prosince  jsem se  zú-
častnila  natáčení  a  slavnostního  předá-
vání ceny Zlatý oříšek 2010. Je to soutěž 
pro nadané a šikovné děti od 6 do 14 let. 
Vítězem se může stát každý, kdo v daném 
roce vytvoří, nebo udělá  něco mimořád-
ného v  jakémkoliv oboru. Ze 186 posla-
ných přihlášek vybrali 30 nominovaných 
dětí,  z  toho  10  vítězů,  mezi  nimiž  jsem 
byla i já.  A jestli bylo cenu těžké získat? 
To už záviselo na odborné porotě. Ale sa-
mozřejmě,  že  mezi  tolika  talentovanými 
dětmi to nebylo vůbec jednoduché.
Kdy se bude vysílat v televizi?
Zlatý oříšek se vysílal dne 1. ledna 2011 
na  ČT1,  před    novoročním  projevem 

prezidenta České republiky...
Jak dlouho se věnuješ zpěvu a hře 
na cimbál?
Hře  na  cimbál  na  Základní  umělecké 
škole  v Dolních Bojanovicích  se  věnuji 
od čtyř let pod vedením učitelky Heleny 
Břečkové.    Doma  zpíváme  odjakživa, 
ale na Základní umělecké škole v Dol-
ních  Bojanovicích  se  zpěvu  věnuji  od 
devíti let s učitelkou Darinou Podanou.
Kolik času věnuješ zpěvu a hře na 
cimbál denně?
Snažím  se  hrát  na  cimbál  každou  vol-
nou chvíli. Každý den mám nějakou ho-
dinu hraní nebo zpěvu,  zhruba dvě až 
tři hodiny.
Co tě letos nejvíce potěšilo a co nao-
pak zklamalo?
Potěšila  mě  spousta  věcí:  vítězství 
v  soutěži  Zpěváček  2010,  mnoho  kon-
certů  na  festivalech  s  Brněnským  roz-
hlasovým orchestrem  lidových nástrojů 
(BROLN), s naší Lužickou cimbálečkou 
a v neposlední řadě i vítězství ve Zlatém 
oříšku.  Myslím,  že  se  mi  v  tomto  roce 
velmi dařilo a že mne nic vážného ne-
zklamalo.
Jaké přání máš do nového roku a co 
všechno Tě čeká? 
Dne  14.  ledna  mě  čeká  cesta  do  Bul-
harska  na  festival    Bulharski  talanti. 
Dále koncerty s BROLNem  - Ples Folk-
lorního sdružení ČR 5.2.2011, v dubnu 
výročí  J. Hovorky- dlouholetého primá-
še  BROLNU,  soutěž  O  věneček  z  roz-
marýnu Fanoša  Mikuleckého, v květnu 
koncert ve Velkých Losinách a další jiná 
vystoupení s Dětskou cimbálovou muzi-
kou z Lužic. Do nového roku přeji všem 
hlavně hodně zdraví, to je nejdůležitější!
Ptala se: Mgr. Jana Ambrožová

Lužická cimbálka s Jožkou Černým.

mucký opět získal svatozář s pěti hvěz-
dami  a  v  jarních  měsících  projde  celá 
statue závěrečnou hydrofobizací.
Záchrana  cenné  barokní  kulturní  pa-
mátky se zdařila.

Slavnostní  vysvěcení  nově  zrestauro-
vané sochy sv. Jana Nepomuckého se 
uskutečnilo v neděli 26. prosince 2010 
na náměstí městyse. Vysvěcení se ujal 
pan farář Stanislav Kovář, průvodní slo-
vo měli starosta městyse a  restaurátor, 

Setkání kronikářů.       Foto: Jarmila Létalová

slavnost doprovodil svým zpěvem chrá-
mový sbor a pěvecký sbor z Moravské 
Nové Vsi.

Pozvánka na plesovou sezonu
29.1.  Krojový ples
12.2.  Školní ples
13.2.  Dětský karneval
19.2.  VIII. Reprezentační ples městyse

Stránku připravila: Lenka Topolanská
Foto: Mgr. A. Josef Petr

Národní kulturní památka - socha sv. Jana Nepomuckého na náměstí městyse.
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Otevírání nově opraveného kulturního domu bylo spojeno s Adventním koncertem. 

Drakiáda se vydařila
Drakiádu uspořádala pro děti v Morav-
ském  Žižkově  také  letos    místní  chasa 
ve  spolupráci  s  Sborem  dobrovolných 
hasičů. A jak už bývá při této akci zvy-
kem  –  zákon  schválnosti  jako  jeden 
z  mála  funguje  bezchybně  –  panovalo 
opět  naprosté  bezvětří.  Někteří  se  po-
kusili  dostat  draky  na  oblohu  pomocí 
rychlého běhu po poli…  …ale znáte to, 
když nefouká,  tak  jakmile se „uondaný 
pouštěč“ zastaví, drak zamíří ihned ne-
omylně k zemi. 
Pořadatelé    s  variantou bezvětří  počí-
tali skoro na jisto, takže pro děti připra-
vili další doprovodný program. Byl pro 
ně  připraven  táborák,  soutěžilo  se  ve 

Ctíme české tradice
Tak jako v celé republice také u nás se  
5. prosince pořádala Mikulášská nadílka. 
Obecní úřad všem dětem do 15 let nadě-
lil prostřednictvím Mikuláše balíčky plné 
sladkostí  a  mlsání.  Mikuláš,  Andělíček 
a čerti měli plné  ruce práce a vyslechli 
spoustu  slibů  od  těch  nejmenších.  Tak 
doufejme, že je budou také plnit.

Úřad a občané
Koncem listopadu se pracovnice Obec-
ních  úřadů  Dolních  Bojanovic,  Starého 
Poddvorova, Nového Poddvorova a dal-
ších obcí Regionu Hodonínska zúčast-
nily školícího maratonu v Poděbradech.
Školení  se uskutečnilo  v  rámci progra-
mu  regionálního  rozvoje  v  roce  2010, 
jehož  podprogramem  je  Podpora  ob-
novy venkova pod záštitou Ministerstva 
pro místní rozvoj v ČR. Tento program je 
určen na podporu spolupráce a vzdělá-
vání zástupců obcí  zaměřené na obno-
vu venkova a výměnu zkušeností. Akce 
byla ze 70 % dotována  MMR a zbylých 
30  %  bylo  hrazeno  z  vlastních  zdrojů 
svazku  obcí  Baťův  kanál.  Školení  bylo 
plné informací a nových zkušeností pro 
všechny pracovnice obecních úřadů.

Vánoční dárek občanům
V  neděli  12.12.2010  byl  občanům  No-
vého  Poddvorova  slavnostně  předán  
v příhodném předvánočním čase nově 
opravený  kulturní  dům.  V  celém  ob-
jektu  byla  vyměněna  elektroinstalace, 

skákání v bramborových pytlích, hodu 
na cíl nebo přetahování lanem. Zlatým 
hřebem  byla  přetahovaná  děti  versus 
rodiče, v kterémžto klání děti za velké-
ho  jásotu slavně zvítězily. Na všechny 
účastníky  soutěží  čekala  ještě  sladká 
odměna,  takže  nakonec  zklamání  ne-
bylo  tak  veliké.  Nechybělo  ani  něco 
horkého  na  zahřátí  –  pro  děti  byl  při-
praven čaj a pro dospělé svařené víno, 
které  v  podzimním  podvečeru  přijde 
velmi vhod.
A  když  už  se  začalo  stmívat,  náhle  se 
zvednul  alespoň  slabý  vánek,  čehož  ti 
nejvytrvalejší  ještě rychle využili. Že by 
to byl příslib do příštího roku? 
JČ

Ladovská zima v Moravském Žižkově. Obecní vánoční strom.

byl  zateplen  strop,  položena  dlažba  
v suterénní části. Následně se všude vy-
malovalo, natřené byly dveře a zárubně  
a vybroušeny parkety. 
V loňském roce jsme v kulturním domě 
vyměnili  stará okna a dveře  za nová  – 
plastová celkem za 340 000 Kč , z toho 
byla  od  JIhomoravského  kraje  dotace 
ve výši 200 000 Kč. 
Letos se nám podařilo získat dotaci jak 
od  Jihomoravského  kraje,  tak  od  Mi-
nisterstva pro místní rozvoj ČR celkem 
ve  výši  404  000  Kč.  Z  vlastních  zdro-
jů  jsme  na  obnovu  našeho  kulturního 
stánku  investovali  393  000  Kč.  Takže 
suma sumárum celkem 1 137 000 Kč. 
Na tak malou obec je to jistě dost velká 
položka.
Do Nového roku 2011 přejeme všem 
občanům vše nejlepší!

Kdo chtěl pouštět draka, musel rychle utíkat.

Na Drakiádě se soutěžilo také v přetahování lanem... Čertů se letos v Moravském Žižkově urodilo.
Snímek ze školení pracovnic obecních úřadů v Poděbradech. 

Snímek z Mikulášské nadílky v Novém Poddvorově.
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Podzimní výstava
Koncem  října  uspořádala  obec  Pru-
šánky  tradiční  výstavu.  Tentokrát  jsme 
se  rozhodli  pro  výstavu  lega,  puzzle  a 
různých modelářských výrobků. Již pře-
dem jsme věděli, že z domácích zdrojů 
tuto  výstavu  nepokryjeme,  a  tak  jsme 
prostřednictvím Radia Jih vyzvali mode-
láře z okolí. A dobře jsme udělali.
Exponáty  přivezli  modeláři  nejen  ze 
sousedních obcí, ale i z obcí vzdáleněj-
ších regionů.
Také  návštěva  předčila  naše  očekává-
ní. Účast určitě ovlivnil i svátek Památky 
zesnulých, kdy je pohyb lidí v naší obci 
vyšší.  Ale  s  tím  každoročně  počítáme, 
proto tento termín volíme.
K zhlédnutí byla auta, letadla, lodě, bo-
jová  a  vesmírná  technika,  samorosty, 
stavby, z nichž nejvíce upoutala Eiffelo-
va věž a Tádž Mahal. Velký obdiv  také 
sklidily obrazy z puzzle, z nichž největší 
byl poskládán ze 7000 kusů.
Výstava  se  setkala  s  velkým  nadšením 
všech  návštěvníků,  kterým  se  nápad  o 
uspořádání  této  ojedinělé  výstavy  velmi 
líbil. Těší nás, že i této v době, kdy světem 
vládnou počítače, si někdo najde čas na 
koníčka,  který  vyžaduje  tolik  času,  sou-
středění a především trpělivosti. 
Velký  úspěch  měla  výstavka  mode-
lářského  kroužku,  který  pracuje  pod 
vedením  Jaroslava  Čecha  při  Základ-
ní  škole  v  Moravské  Nové  Vsi.  Pro 
návštěvníky  výstavy  bylo  určitě  milým 
překvapením koncertování mladé cim-
bálové muziky Galán, která zpříjemnila 
sváteční odpoledne. Pořadatelé děkují 
všem,  kteří  exponáty  zapůjčili,  všem, 
kteří se podíleli na přípravě a zdárném 
průběhu celé akce.                        
Vlasta Trechová  

Svátost biřmování
Je tomu už několik let, co se naposledy 
v naší obci udělovala svátost biřmování. 
Po této několikaleté odmlce se v nedě-
li  14.  listopadu  naše  farnost  dočkala. 
Na  svátost  biřmování  se  od  loňského 
října připravovalo celkem 35 biřmovan-
ců.  Celou  přípravou  provázel  P.  Slavoj 
Alexa.  Biřmovanci  se  po  domluvení 
termínů  setkávali  vždy  ve  středu  a  so-
botu.  Po  zahájení  příprav,  do  nichž  se 
zapojili  všichni  biřmovanci,  došlo  ke 
změně  termínu z 5.12. na 14.11. a pří-
pravy  se  musely  urychlit.  Díky  dobré 
vůli zúčastněných se vše dobře zvládlo 
a bylo v daný den připraveno. Očeká-
vaný příjezd biskupa do naší vsi přilákal 
mnoho lidí. A tak kromě faktu biřmování 
(z  lat.  firmatio posílení),  udělení pečeti 
Ducha  svatého,  tato  událost  byla  pro-
vázena  i  mnohými  rodinnými  či  přátel-
skými  setkáními.  Před  započetím  mše 
svaté  z  fary  vyšel  slavnostní  průvod 
biřmovanců,  kněžích  a  biskupa  v  čele 
s  křížem  a  krojovanými.  V  kostele  byl 
biskup  přivítán  a  poprosen  o  udělení 
svátosti biřmování. Celá mše probíhala 
v  radostném  očekávání  velké  události. 
K příjemné atmosféře významně přispí-
vala i hudební skupina Urna band spolu 
se svými hosty. Samotné udílení svátos-
ti proběhlo tak, že každý z biřmovanců 
spolu  se  svým  kmotrem  předstoupil 
před biskupa, představil se, odpověděl 
na biskupovy otázky a byl na čele po-
mazán olejem. 
Po  mši  se  konalo  společné  focení  a 
setkání  spolu  s  biskupem  v  místním 
kulturním domě. Zde bylo pro všechny 
připraveno  bohaté  pohoštění,  o  které 
se postarali  sami biřmovanci. Proto  za 
tento povedený den, plný slunce, patří 
velké poděkování  těm,  kteří  se na  této 
vydařené akci nějak podíleli a postarali 
o jeho hladký průběh. Celá tato slavnost 
byla natáčena na DVD a spolu vydána 

s  fotkami  jako  připomínka  tohoto  dne 
pro  všechny  biřmované.  Fotky  z  této 
akce  je možno zhlédnout na stránkách 
farnosti: www.farnostprusanky.cz
Ondrej Faragula

Adventní  koncert Hodonínského 
kvarteta
Ve  středu  8.  prosince  mohli  naši  ob-
čané a příznivci  vážné hudby navštívit 
adventní  koncert  Hodonínského  kvar-
teta. Pro naše občany je koncert  vždy 
pěkným zážitkem již z toho důvodu, že 
vedoucím  kvarteta  je  prušánecký  ro-
dák Jan Nosek.   Koncert se uskutečnil 
v obřadní síni našeho obecního úřadu. 
Letos  poprvé    byl  obohacen  o  sólový 
zpěv, který úroveň celého večera určitě 
pozvedl. 
Vlasta Trechová

VUS Ondráš v Prušánkách
V  neděli  19.  prosince  se  v  naší  obci 
uskutečnil  vánoční  koncert  VUS  On-
dráš.  Protože  soubor  již  před  pár  lety 
u nás účinkoval,  všichni  jsme se  těšili. 
A bylo na co. Celý program měl  vyso-
kou uměleckou úroveň. Hudební těleso 
s  primášem  Lubošem  Grafe  bylo  po 
všech  stránkách  profesionální.  Líbivé 
písně  v  podání  dívčího  sboru  byly  pří-
jemným pohlazením na duši. Nechybě-
ly  ani  vtipné  scénky  z  Valašska.  Velký 
úspěch  sklidily  především  děti,  které 
působily  na  jevišti  velmi  přesvědčivě. 
Nejpůsobivější  však  byla  část  vánoč-
ních  písní  a  koled,  jež  celý  program  
uzavírala.
Věříme, že všichni, kteří si udělali chvíli 
volného času a poslední adventní nedě-
li zavítali k nám do Prušánek, nelitovali. 
Určitě  prožili  pěkné  a  příjemné  odpo-
ledne  a  domů  odcházeli  se  sváteční 
náladou  a  pěkným  kulturním  zážitkem.                                                                                                   
Vlasta Trechová

Ocenění Evropské komise 
v oblasti projektů partnerství měst
O „Evropské chartě venkovských obcí“ 
jste  mnozí  již  slyšeli.  Jedná  se  o  sku-
pinu  obcí  (z  každé  členské  země  EU 
jedna),  které  předsedá  �prezidium 
v  Holandsku.  Tyto  obce  se  podílí  na 
jistých  projektech,  schválených  vždy 
na 2 roky dopředu. Každoročně se de-
set  zástupců  z  každé  vesnice,  z  toho  
4 mladí mezi 18-26 lety, schází v někte-
ré  z  členských  obcí.  Během  roku  pro-
bíhá  i  několik  menších  setkání  -  to  již 
ne  pro  všechny  členy  a  ne  v  takovém 
počtu. Každé z těchto setkání je zamě-
řeno na jisté téma. Pokaždé se výsledek 
sympozií, které během setkání probíha-
jí,  započítává  do  výsledného  sumáře 
pro Evropskou komisi.  Vždy se jedná o 
velmi pestrý program, během něhož se 
hosté snaží představit svoji zemi a regi-
on, ve kterém se nachází. 
Minulý  rok  hlavní  setkání  celé  „Charty“ 
hostil právě Starý Poddvorov a bylo to se-
tkání hodnocené velmi pozitivně. Nasadili 
jsme  svou  pohostinností  a  připraveností 
celé akce pomyslnou laťku dost vysoko.
Motto „Charty“ je jednoduché – People 
meet  people,  lidé  se  navzájem  potká-
vají… a poznávají. Po všech stránkách 
–  osobní,  kulturní,  národnostní,  nábo-
ženské  apod.  Celý  smysl  setkávání 
této neskutečně pestré rodiny je v tom, 
že  Evropská  Unie  není  jen  pro  vládní 
představitele, bankéře, manažery, není 
to  jen  o  velkých  městech,  ale  je  to  i  o 
obyčejných  lidech žijících na venkově, 
kteří si vždy mají co říct. Vzájemná vý-
měna zkušeností  a názorů pomohla  již 
několikrát  najít  řešení  v  jiných  obcích. 
Poslední dokončený projekt byl na téma 
vzájemné spolupráce na lokální úrovni.
Důkazem  toho,  že  „Evropská  charta 
venkovských  obcí“  skutečně  přináší 
pozitivní výsledky, je �ocenění Evropské 
komise  v  oblasti  projektů  partnerství 
měst.  Prezidium  Charty  spolu  se  zá-
stupci všech členských vesnic převzali 
během slavnostního ceremoniálu 17.11. 
v  Bruselu  významné  ocenění  –  GOL-
DEN  STAR  (Zlatou  hvězdu).  Viceprezi-
dentka  Evropské  komise  a  komisařka 
pro spravedlnost, základní práva a ob-
čanství Vivien Reding a Staffan Nilsson, 
předseda poroty a předseda hospodář-
ského  a  sociálního  výboru  předaly  do 
rukou  presidenta  Charty  Franse  Ron-

nese krásnou cenu včetně originálního 
certifikátu pro každého člena. Za Starý 
Poddvorov jsem se tohoto předání mohl 
osobně  zúčastnit.  Osobně  jsem  velmi 
hrdý na všechny lidi, kteří věnují spous-
tu času a energie, aby mohlo vzniknout 
tolik přátelství a kontaktů mezi vesnice-
mi napříč celou Evropou. Starý Poddvo-
rov se bude,  i s novým obsazením za-
stupitelstva, hrdě hlásit k členství v  tak 
významném  projektu  a  bude  nadále 
jeho  aktivní  součástí.  V  letech  2011  a 
2012  bude  ústřední  téma  několika  se-
tkání  „Demografický  vývoj  ve  venkov-
ských oblastech Evropy“.
Ing. Tomáš Kuchař, člen zastupitelstva a 
předseda komise pro vztahy se zahraničím

Starý Poddvorov má dárek 
- první historickou knihu
Také Starý Poddvorov se může pochlu-
bit historií zpracovanou v obsáhlé knižní 
podobě. Publikaci o 450 stranách před-
stavili slavnostně zástupci obce jako vy-
davatele a kolektiv autorů na tradičním 
Sousedském posezení.
Původně zaniklá a později znovu osídle-
ná ves Potvorovice,  připomínaná v pra-
menech poprvé roku 1220 jako součást 
majetku  velehradského  kláštera,  je 
dnes zemědělskou obcí na okraji Pod-
luží s  folklorními  i církevními  tradicemi, 
typickým  nářečím,  ještě  dochovaným 
denním krojem žen a tisícovkou obyva-
tel.  Dlouho  však  historii  nikdo  uceleně 
nepředložil. Až u příležitosti posvěcení 
nového kostela v roce 1994 zpracovala 
brožurku  o  dějinách  Starého  Poddvo-
rova rodačka Anna Veselská. „Koncem 
devadesátých let se objevily důkladněj-
ší  historické  studie  o  okolních  obcích, 
Čejkovicích,  Mutěnicích,  Velkých  Bí-
lovicích,  Čejči,  Prušánkách  a  Dolních 
Bojanovicích.  Tehdejší  zastupitelstvo 
zadalo brněnským historikům úkol, aby Tradiční podzimní výstava. 

Svátost biřmování v Prušánkách.

Snímek z Bruselu.

podrobně zmapovali i historii naší obce. 
Byla  to pro mne velmi  zajímavé a díky 
studiu  matrik  jako  koníček  i  objevné“, 
uvedl Augustin Svoboda, jeden z kolek-
tivu čtrnácti autorů, staropoddvorovský 
rodák a profesor Masarykovy univerzity. 
Původní obyvatelé Starého Poddvorova 
byli  chudí  vinohradníci,  kteří  zpočátku 
bydleli ve vinohradnických boudách, až 
postupem  let  stavěli  chalupy  s  doško-
vými střechami. Kniha kromě velkomo-
ravského  osídlení,  tradičního  vinařství, 
ovocnářství  a  lidové  kultury  připomíná 
také ložiska ropy a zemního plynu v ka-
tastru  obce,  vzácné  objevy  v  místním 
mokřadu,  nezapomíná  na  větrný  mlýn, 
osudy  místní  zvonice,  přehled  osídlení 
a  obyvatel,  ale  i  novodobější  a  již  vy-
hlášené Dýňovíkendy či  loňské setkání 
Charty  evropských  venkovských  obcí. 
Přináší  i  množství  starých  fotografií. 
„Dříve bylo fotografování vzácná a vel-
ká událost. Snímky ukazují  i dávno za-
niklé věci, půjčovali  jsme  je od obyva-
tel,  hodně  důležitých  informací  získali 
autoři od nejstarších pamětníků. Knížka 
je  zmapováním  naší  historie  a  tím  dů-
ležitá i pro naše sebevědomí. Nemáme 
tady  žádný  průmysl  ani  velké  památ-
ky,  největší  devizou  naší  obce  je  klid,  
a  možná  proto  jsou  stále  noví  zájemci 
o bydlení,“ zdůraznila nynější starostka 
Drahoslava Veselská. 
Právě  sounáležitost  připomíná  kniha  
i  zmínkou  o  prezidentu  Masarykovi, 
který navštívil tento kraj. „V Čapkových 
Hovorech s T.G.M. vzpomíná na potyč-
ky čejkovských kluků s poddvorovskými  
o  právo  zvonit  na  čejkovské  zvonici,“ 
uvádí  spoluautor  Augustin  Svoboda 
příklad hrdosti chudých ale pracovitých 
lidí z malé dědiny, který Masaryk přirov-
nává k vlastenectví.
Ivo Cencinger

Knihu lze zakoupit na obecním úřadě.VUS Ondráš.                  Foto: Lukáš Vaculík.
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Mikulášský jarmark ve Tvrdonicích
V sobotu 4. prosince proběhl již tradič-
ní  Mikulášský  jarmark  ve  Tvrdonicích. 
Krásně  zasněžené  náměstí  přivítalo 
řadu malých  i  velkých návštěvníků. Při 
programu  se  na  pódiu  vystřídala  řada 
účinkujících  z  řad  dětí  i  dospělých. 
Největší pozornost na sebe již tradičně 
poutali  ti  nejmenší  z  místní  mateřinky. 
Čilý  ruch  panoval  u  stánků,  kde  byla 
bohatá nabídka nejen vánočního zboží 
a dekorací a  také nejrůznějšího občer-
stvení. Po setmění starosta Zdeněk Te-
sařík slavnostně rozsvítil Vánoční strom  
a  popřál  všem  zúčastněným    klidné 
předvánoční  období  a  hezké  svátky. 
Návštěvníci  jarmarku  se  bavili  na  ná-
městí dlouho do večera.

Dívčí vínek
Dne  28.  prosince  pořádala  tvrdonská 
děvčata  tradiční  Dívčí  vínek.  K  tanci  
a poslechu hrála dechová hudba Lanž-
hotčanka.  Vínek  byl  zahájen  slavnost-
ním předtančením, následovalo vínkové 
a oplátkové sólo. 

Silvestr ve Tvrdonicích
Obec  Tvrdonice  pořádala  tradiční  oh-
ňostroj  v  pátek  31.  prosince  od  18.30 
hodin na náměstí  u Vánočního stromu. 
Vyhrávala  hudba,  nechybělo  svařené 
víno a něco malého k zakousnutí. V půl 
osmé večer se rozzářil slavnostní ohňo-
stroj. Výtěžek z akce bude věnován na 
charitativní účely.

Plesová sezona 2011
15. ledna 
Hasičský ples v sále Dělnického domu
5. února  
Krojový ples v sále Sokolovny
12. února 
Ples SRPDŠ v sále Sokolovny
20. února 
Dětský maškarní ples v sále Dělnického 
domu
5. března 
Maškarní ples v sále Dělnického domu

Štěstí a pokoj 
v novém roce 
přejí občané 
Tvrdonic.

Jak dopadly volby
Ve volbách do Zastupitelstva obce Tý-
nec  získala  od  svých  občanů  největší 
počet  hlasů  a  na  veřejném  zasedání 
byla  všemi    hlasy  nových  zastupitelů 
zvolena starostkou do svého třetího vo-
lebního  období    Mgr.  Hana  Zoubková, 
jejím  novým  místostarostou  byl  zvolen 
Mgr. Bc. František Čech, MPA.

Folklorní krúžek Pohárek oslavil 
páté narozeniny svého založení
Pro  tuto  příležitost  připravil  Pohárek 
pro  své  příznivce  první  koncert,  který 
se uskutečnil 9. října 2010. V programu 
koncertu jsme se snažili zachytit činnost 
krúžku  od  založení  až  po  současnost 
tak,  aby  naše  vystoupení  dávalo  smysl 
a  pobavilo  diváka.  To  se  nám,  myslím, 
podařilo hlavně v první části dvou a půl 
hodinového programu, kdy mladí mode-
rátoři Radka Leblochová a Martin Kobzík 
propojovali jednotlivé tance podlužácké-
ho bloku vtipným slovem. Druhou polo-
vinu programu „Tance z  jiných regionů“ 
zase obohatili svými výkony naši hosté - 
výborní verbíři a zpěváci Jožka Severin, 
Jakub  Tomala,  Tomáš  Harvánek,  Rosťa 
Pšovský  st.,  ženský  sbor  z  Tvrdonic  a 
další. Po programu následovala beseda 
u cimbálu spojená s ochutnávkou vín. 
Přípravy  koncertu  byly  náročné  (tvorba 
programu,  propagace,  došívání  krojů), 
byli  jsme  ale  odměněni  srdečným  po-
tleskem našich diváků zcela zaplněného 
týneckého  kulturního  domu,  kteří  nám 
připravili vynikající atmosféru  od samé-
ho začátku představení až do konce, za 
což jim touto cestou upřímně děkujeme. 
Ještě jednou děkujeme také všem, kteří 
nám pomohli a podpořili nás. 
Celý náš  koncert  je  zachycen na DVD 
nahrávce, kterou si v případě zájmu mů-
žete objednat na telefonu 731 448 130 
(Hana Kobzíková) za cenu 250 korun.
POHÁREK  PŘEJE  VŠEM  ŠŤASTNÝ 
NOVÝ ROK 2011.
Za FK Pohárek manželé Kobzíkovi

Dívčí vínek 2010
Tradiční  ples  s  dámskou  volenkou  tý-
necké  stárky  letos  pořádaly  v  sobotu 
20. listopadu. Téma tohoto večera bylo 
„Legendy se vrací“. Od září chasa pilně 
nacvičovala předtančení na písničky od 
známých světových zpěváků pod vede-
ním  Míši Heklové z Lanžhota a Kamily 
Benadové z Břeclavi. 

Po  trochu  hektických  přípravách  bylo 
vše připraveno a v 19 hodin všem začala 
hrát DH Lácaranka. Hojná účast  místní 
i přespolní mládeže a  také samozřejmě 
všech babiček, maminek,  tatínků a  teti-
ček zaručila veselou náladu a vydařený 
večer  i  ráno.  Kolem  21.  hodiny  to  ta-
nečníci  na parketu  roztočili  na písničky 
Franka  Sinatry,  Jimiho  Hendrixe,  Jame-
se Browna a Michaela Jacksona. A pro 
velký úspěch to ještě jednou zopakovali 
v  pozdních  hodinách.  Chvilkové  nepo-
zornosti  děvčat  hned  po  předtančení 
využili kluci, kteří utrhli do té doby dobře 
střežený  pantoflík  a  pro  letošní  rok  tak 
dámskou volenku zrušili. Zákeřně utekli 
vedlejším vchodem a dobře se schovali. 
Po delším pátrání  je dívky nakonec do-
padly a oni za to draze zaplatili. V tom-
bole se sešlo velké množství dortů, které 
přivezly i stárky z okolí, takže po půlnoci 
bylo co zakousnout. 
DH  Lácaranku,  která  bezvadně  hrála, 
ve dvě hodiny vystřídal DJ a na diskoté-
ce se všichni bavili až do brzkých ran-
ních hodin. Po odchodu rozdováděných 
účastníků  konečně  i  pořádající  stárky 
uléhaly  do  postele  s  krásným  pocitem 
z vydařeného večera. 
Děkujeme  všem,  kteří  nám  pomohli 
s přípravami tohoto večera – obecnímu 
úřadu,  rodičům,  chase  i  sponzorům, 
bez kterých by to prostě nešlo. 
Stárky: Monika Fňukalová 
a Iveta Zugárková

Rozsvícení vánočního stromu
Na  první  adventní  neděli  28.  listopadu 
2010  se  konalo  v  naší  obci  slavnostní 
rozsvícení  vánočního  stromu.  Letos 

Malí čertíci ve Tvrdonicích...

Mikulášský jarmark se opět vydařil. 

začala  akce  v  17  hodin,  kdy  se  u  zá-
kladní školy sešly děti s lampiony a pod 
vedením  svých  učitelek  se    lampiono-
vý  průvod  vydal  dlouhou  trasou  obcí. 
Za  doprovodu  pohádkových  písniček 
z rozhlasu  dorazil ke kulturnímu domu, 
kde  na  děti  čekali  obyvatelé  Týnce  se 
starostkou, která všechny uvítala a řekla 
pár milých slov k předvánočnímu času.
Děti  ještě  pod  ztemnělým  vánočním 
stromkem  začaly  zpívat  vánoční  pís-
ničky. Hned po první sloce se vánoční 
strom rozsvítil na celou týneckou náves 
a atmosféra byla v tu ránu slavnostnější. 
Po vystoupení dětí ze základní a  mateř-
ské školy zazpívali týnečtí mužáci.
Po  vystoupení  se  začali  lidé  pomalu 
rozcházet. Někteří chvíli zůstali a u stro-
měčku  při  svařáku  pobesedovali.  Ke 
zpříjemnění  akce  se  podával  pro  děti 
čaj  od  paní  kuchařky  ze  školy  a  pro 
dospělé  byl  zdarma  naléván  výborný 
svařák, na který, ač byla letos malá úro-
da hroznů, věnovali víno Lukáš Nešpor 
z  Hrušek  a  Lukáš  Pretory  z  Týnce,  za 
což jim pořadatelé mockrát děkují.
Rozsvěcování  vánočního  stromu  bylo 
v Týnci teprve druhým rokem. Tentokrát 
přišlo mnohem víc lidí a snad se stane 
tradicí kdy na první adventní neděli při-
jde na náměstíčko ke kulturnímu domu 
víc a víc týneckých občanů.
Miriam Slámová

Přání občanům
Přejeme  všem  do  nového  roku  hodně 
zdraví, úspěchů, pevnou vůli, porozumě-
ní a štěstí. Ať Vám pocit pohody, štěstí a 
míru vydrží nejen po celý příští rok.
Za obec Týnec Mgr. Hana Zoubková

Návštěvníci Mikulášského jarmarku se dobře bavili i najedli...

Folklorní krúžek Pohárek oslavil již páté narozeniny.
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Dolnorakouská zemská výstava 2013 v Poysdorfu
Teprve krátce je to jisté – vinařské město Poysdorf se stane 
místem konání Dolnorakouské zemské výstavy v roce 2013. 
Během tiskové konference v Zemském domě v Sankt Pöltenu 
sdělil  rozhodnutí  obyvatel  zemský  hejtman    Dr.  Erwin  Pröll. 
Intenzivní  snahy  zemského  poslance  a  starosty  Mag.  Karla 
Wilfinga o tuto pro region důležitou výstavu stály za to. 
Po intenzivním zkoumání všech žádostí ucházejících se o ko-
nání Dolnorakouské zemské výstavy 2013 bylo vybráno měs-
to Poysdorf s obcí Asparn an der Zaya. „Koncepce obou míst 
zaručuje napínavé provedení  ještě nikdy neprezentovaného 
tématu, které hýbe světem,“ zdůvodnil zemský hejtman Pröll 
svoje rozhodnutí. Téma výstavy zní „Chléb & víno“. Spojeny 
svou tisíciletou kulturní historií jsou tyto potraviny, pochutiny, 
církevní nositelé symbolů, ale jsou také důležitým hospodář-
ským faktorem. Na základě obsahů tématu „Chléb & víno“ má 
výstava představovat historii a příběhy regionu Weinviertel. 
Zveřejněním rozhodnutí začínají v současnosti přípravné prá-
ce. V Poysdorfu  investují společně se spolkovou zemí Dolní 
Rakousko do adaptace muzea Weinstadtmuseum, do Domu 
vína a do okolní infrastruktury. 

Niederösterreichische Landesausstellung 
2013 in Poysdorf
Seit Kurzem ist es fix – die Weinstadt Poysdorf wird Standort für 
die Niederösterreichische Landesausstellung  im Jahre 2013. 
Bei einer Pressekonferenz im Landhaus Sankt Pölten hat Lan-
deshauptmann Dr. Erwin Pröll die Entscheidung der Bevölke-
rung mitgeteilt.  Damit haben sich die intensiven Bemühungen 
von  Landtagsabgeordneten  Bürgermeister  Mag.  Karl  Wilfing 
um diese regional wichtige Ausstellung gelohnt. 
Nach intensiver Prüfung aller eingelangten Bewerbungsunter-
lagen  zur  NÖ  Landesausstellung  2013  wurden  die  Stadtge-
meinde Poysdorf und die Gemeinde Asparn an der Zaya aus-
gewählt.  „Das Konzept der beiden Standorte garantiert  eine 
spannende Umsetzung eines noch nie präsentierten Themas, 
das die Menschheit bewegt“, begründete Landeshauptmann 
Pröll seine Entscheidung. 
Das Thema der Ausstellung  lautet „Brot & Wein“. Verbunden 
durch  ihre  tausendjährige  Kulturgeschichte,  sind  diese  Na-
hrungsmittel, Genussmittel, religiöse Symbolträger aber auch 
Wirtschaftsfaktor. Ausgehend von den Inhalten „Brot & Wein“ 
soll die Ausstellung die Geschichte und Geschichten des We-
inviertels vorstellen. 
Mit der Entscheidungsbekanntgabe starten nun die Vorberei-
tungsarbeiten. In Poysdorf wird gemeinsam mit dem Land Nie-
derösterreich  in  die  Adaptierung  des  Weinstadtmuseums,  in 
das „Haus des Weines“ und die Umfeld-Infrastruktur investiert.

Dolnorakouský den mikroregionů
„Společně za více blízkosti občanům a úspornost“
Okolo 140 mikroregionálních aktérů se sešlo v Ostarrichi-Kul-
turhofu v obci Neuhofen an der Ybbs, aby získali  informace 
k tématu „Správa a služby občanům“ a aby si vyměnili infor-
mace o směrodatných projektech.

Programová rozmanitost z teorie a praxe
Účastníci  byli  informováni  v  odborných  přednáškách  o  při-
dané hodnotě a způsobu přístupu při spolupráci ve veřejné 
správě.  V návaznosti pak byly představeny také letos mikro-
regionální  projekty,  aby doložily  úspěchy,  kterých  je možno 
díky spolupráci obcí dosáhnout:
Baurechtskunde  (nauka  o  stavebním  právu)  –  Waldviertler 
StadtLand
Bürgerkarte (Občanská karta) – Römerland-Carnuntum
Communal Audit – Traisen-Gölsental
e-kommunikation – Südliches Weinviertel
Gemeinsamer  Bauhofmitarbeiter  (Společný  pracovník  Bau-
hofu)– Öko Region Südliches Waldviertel
Interkommunaler  Versicherungsschutz  (Mezikomunální  po-
jistná ochrana) – Regionalmanagement Mostviertel

Region Weinviertel to ukáže
Zlepšení  komunikace  mezi  občany,  obcemi  a  regiony  bylo 
ústředním obsahem projektu 
e-kommunikation v mikroregionu Südliches Weinviertel. V ná-
vaznosti na dotazníkovou akci mezi obyvateli mikroregionu se 
konala po celé oblasti kvalifikační řada. „Projekt dosáhl svého 
cíle  –  v  některých  obcích  se  bude  realizovat  přepracování 
domovských stránek a profesionální tisková práce“, podtrhu-
je na podiu manager mikroregionu Markus Weindl.
Program  byl  završen  pohledem  na  příklad  nejlepší  práce 
z Horního Rakouska, u kterého 4 obce jako správní společen-
ství vedou jeden obecní úřad.

Odkaz na dotazy:
Regionalmanagement Niederösterreich, Büro Weinviertel, DI 
Ilse Höfling, Mail: ilse.hoefling@euregio-weinviertel.eu

Přidělení zemské výstavy 2013.
Landesausstellung 2013  Vergabe

Niederösterreichischer Kleinregionentag
„Gemeinsam für mehr Bürgernähe und Sparsamkeit“
Rund 140 kleinregionale Akteure fanden sich  im Ostarrichi-Kul-
turhof in Neuhofen an der Ybbs ein, um sich zum Tagungsthema 
„Verwaltung und Bürgerservice“ zu informieren und über richtung- 
weisende Projekte auszutauschen.

Programmvielfalt aus Theorie und Praxis
Die  Teilnehmerinnen  und  Teilnehmer  wurden  in  Fachvorträgen 
über den Mehrwert und die Herangehensweise bei Kooperatio-
nen in der öffentlichen Verwaltung informiert. Darauf aufbauend 
wurden  auch  heuer  wieder  kleinregionale  Projekte  aus  Nieder- 
österreich vor den Vorhang geholt, um die Erfolge aufzuzeigen, 
die  durch  eine  gemeindeübergreifende  Zusammenarbeit  mög-
lich werden:
Baurechtskunde – Waldviertler StadtLand
Bürgerkarte – Römerland-Carnuntum
Communal Audit – Traisen-Gölsental
e-kommunikation – Südliches Weinviertel
Gemeinsamer  Bauhofmitarbeiter  –  Öko  Region  Südliches 
Waldviertel
Interkommunaler  Versicherungsschutz  –  Regionalmanagement 
Mostviertel

Das Weinviertel zeigt es vor
Die Verbesserung der Kommunikation zwischen Bürger, Geme-
inden und Regionen war zentraler Inhalt des Projektes e-kommu-
nikation in der Kleinregion Südliches Weinviertel. Aufbauend auf 
Befragung der Bevölkerung in der Kleinregion fand eine region-
sweite Qualifizierungsreihe statt. 

„Das Projekt hat sein Ziel erreicht – eine Überarbeitung der Ho-
mepages und professionelle Pressearbeit werden in einigen Ge-
meinden umgesetzt“, streicht Kleinregionsmanager Markus We-
indl auf dem Podium hervor.

Mit  einem  Blick  auf  ein  Best-Practice-Beispiel  aus  Oberöster-
reich, bei dem 4 Gemeinden als Verwaltungsgemeinschaft  ein 
Gemeindeamt führen, wurde das Programm abgerundet.

Rückfragehinweis:  
Regionalmanagement Niederösterreich, Büro Weinviertel, DI Ilse 
Höfling, Mail: ilse.hoefling@euregio-weinviertel.eu
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Akce konané v regionu Weinviertler Dreiländereck:

15.1.2011 GROSSKRUT
Hasičský bál v hostinci Schweng, 20 hodin

16.1.2011 WILFERSDORF
Kinder Maskenball  v Musikerheim, 14 hodin

19.1.2011 NEUSIEDL AN DER ZAYA
Ples sportovců ve slavnostním sále, 20 hodin

21.1.2011 PRINZENDORF
Hasičský bál v hostinci Schwab

22.1.2011 HERRNBAUMGARTEN
Ples sportovců v hostinci Gemeindegasthaus, 20 hodin
WILFERSDORF - Hasičský bál v Musikerheim, 20 hodin

28.1.2011 HERRNBAUMGARTEN
„Bál Země“  ve sklepním labyrintu Umschaid, 20 hodin
OTTENTHAL - Ples sportovců v sále Kleinschweinbarth, 20 h.
WILFERSDORF  -  Zámecký  bál  v  zámku  Liechtenstein 
Schloss, 20.30 hodin

19.2.2010 GROSSKRUT
Hasičský bál v hostinci Schweng, 20 hodin
POYSDORF - Kolpingball v domě Kolpinghaus, 20 hodin

26.2.2010 GROSSKRUT
Ples sportovců v hostinci Schweng, 20 hodin

27.2.2010 OTTENTHAL
Muzikantský fašank v hostinci Schimpf, 16 hodin

5.3.2010 ALTLICHTENWARTH
Dětský maškarní bál  v Disco Sachs, 14 hodin

Akce konané v regionu Weinviertler Dreiländereck:

HAUSKIRCHEN - Fašank s muzikou v hasičce

6.3.2010 GROSSKRUT
Dětský maškarní bál  ve 14 hodin, Maškarní bál ve 20 hodin 
v hostinci Schweng
HAUSKIRCHEN - Dětský fašank v hasičce, 14 hodin

7.3.2010 ALTLICHTENWARTH
Maškarní bál v Disco Sachs, 20.30 hodin
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Obec Datum Název akce

Leden

Lanžhot 15.1. Krojový ples

Prušánky 15.1. Ples KSČM

Týnec 15.1. Krojový ples

Tvrdonice 15.1. Ples SDH

Lužice 15.1. Krojový ples

Josefov  15.1. Ples SDH

Prušánky 22.1. Krojový ples

Josefov  22.1. Ples autoškol

Dolní Bojanovice 29.1. Krojový ples

Prušánky  29.1. Ples SRPDŠ

Moravská Nová Ves 29.1. Krojový ples

Moravský Žižkov 29.1. Veřejná zabíjačka

Únor

Tvrdonice 5.2. Krojový ples

Starý Poddvorov 5.2. Ples rodičů

Moravský Žižkov 5.2. Krojový ples

Týnec 11.2. VIII. Ples Regionu Podluží

Dolní Bojanovice 12.2. Valentýnský ples

Hrušky 12.2. Krojový ples KDU-ČSL

Kostice 12.2. "Jak u nás bývávalo", beseda v BDS

Prušánky 12.2. Kuželkářský diskoples

Tvrdonice 12.2. Ples SRPDŠ

Moravská Nová Ves 12.2. Školní ples

Ladná 12.2. Fašank a obecní zabíjačka

Lužice 12.2. Ples sportovců

Moravský Žižkov 12.2. Country bál

Týnec 12.2. Karneval dětí ZŠ a MŠ

Lanžhot 12.2. Ples školy

Moravská Nová Ves 13.2. Dětský karneval

Lužice 15.2. Z kraje do kraje

Lužice 16.2. Lužická laťka

Nový Poddvorov 18.2. Ples OÚ

Dolní Bojanovice 19.2. Sportovní ples

Moravská Nová Ves 19.2. VIII. Reprezentační ples městyse

Lužice 19.2. Motoples

Týnec 26.2. Hasičský bál

Tvrdonice 26.2. Košt vína

Josefov  26.2. Ples obce

Lužice 26.2. Ples SRPDŠ

Březen

Lanžhot 5.3. Fašank 

Týnec 5.3. Výstava vína

Tvrdonice 5.3. Maškarní ples TJ Sokol

Vážené čtenářky, vážení čtenáři!
Časopis Malovaný kraj spolupracuje s MAS Dolní Morava o. s. na projektu s ná-
zvem  Společné  putování  za  dědictvím  regionů.  V  současné  době  se  snažíme 
shromáždit lidové tradice a zvyklosti, pověsti, záznamy o lidové architektuře, tra-
dičních řemeslech a specialitách regionální kuchyně. Zjištěné údaje budou veřej-
ně 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 pro-
bíhají. 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 sdě-
lení 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

VINNÉ STEZKY - VELTLINERLAND

Přes 675 vinařských podniků na vinné stezce – 
počínaje pěstiteli vín přes burčák, až po vinotéky, 
vinárny a ubytovací zařízení – se nacházejí v 77 vi-
nařských obcích podél cca 400 km dlouhé vinné 
stezky Weinviertel. 
Členové Weinstraße (vinné stezky) nabízejí rozma-
nitou a hojnou paletu kulinárních jakož i kulturních 
lákadel všem vinofilům. 
U vinaře se dozvíte při výletech do vinařské oblas-
ti, jak a kde Vaše oblíbené víno vzniká. Ochutnejte  
a pokláboste o charakteristice ročníku, o přednos-
tech odrůdy a využijte příležitosti k nákupu přímo ze 
dvora. Oblast Weinviertel je v současnosti charakte-
ristická svým typickým vínem. Jen suché zelené velt-
línské, charakteristické pro tuto oblast, se známým 
„Pfefferl“ (veltlínské s charakteristickým pepřovým 
nádechem) se smí nazývat značkou „Weinviertel 
DAC“. Toulky krajinou za vínem zakončete dříve 
nebo později u Heurigen (lokály s nabídkou letoš-
ních vín), kde bývají doma vyráběné kapky vína do-
plněny regionálními pochoutkami. Většinou polože-
ny v idylické vinařské krajině nabízí lokály Heurigen 
pravá útočiště pro lidi hledající odpočinek. 
Vinotéky Weinstraße představují nabídku vína za-
hrnující místní i regionální vína včetně odborného 
poradenství! Opravdovými posly vína z oblasti We-
inviertel jsou hospodští podél Weinstraße. Ke kaž-
dému chodu se zde servíruje vhodná sklenička vína, 
nejlépe hned od spřáteleného vinaře odvedle. Kdo 
by chtěl vedle veltlínského zeleného, ryzlinku nebo 
zweigeltu blíže poznat také zemi a lidi, tomu je 
otevřena spousta možností. „Bydlet tam, kde byd-
lí víno“  je možné jak ve čtyřhvězdičkovém hotelu, 
tak také přímo ve vinařském dvoře, „požitkářském 
pokoji“ nebo u soukromých pronajímatelů pokojů. 
Co je všem podnikům  Weinstraße společné: splňují 
přísná kvalitativní kritéria Weinstraße Niederöster-
reich, což se pravidelně kontroluje. U svého hostitele 
to poznáte na členském štítku vyvěšeném u vstupu! 

Über 675 Weinstraßen-Betriebe - vom Winzer 
über Heurige, Vinotheken, Weingasthöfe und  
Beherbergungsbetriebe - finden sich in den 77 Wein- 
orten entlang der ca. 400 km langen Weinstraße 
Weinviertel. 
Die Mitglieder der Weinstraße bieten eine vielfältige 
und reichhaltige Palette an vinophilen, kulinarischen 
wie auch kulturellen Verlockungen. 
Beim Winzer erfahren Sie bei Ausflügen ins 
Weinbaugebiet, wie und wo Ihr Lieblingswein entsteht. 
Verkosten Sie und plaudern Sie über Charakteristik des 
Jahrgangs, die Vorzüge einer Rebsorte und nützen Sie 
die Gelegenheit zum Ab-Hof-Einkauf.
Das Weinviertel steht mittlerweile für einen ganz 
besonderen Wein. Nur der gebietstypische, trockene 
Grüne Veltliner mit dem berühmten „Pfefferl“ darf 
sich „Weinviertel DAC“ nennen. Landpartien zum 
Wein enden früher oder später beim Heurigen, wo 
heimische Tröpferl durch regionale Schmankerl ergänzt 
werden. Meist idyllisch im Weinland gelegen, bieten 
die Heurigen wahre Refugien für Erholungssuchende.
Die Vinotheken der Weinstraße präsentieren ein für 
den Ort bzw. die Region umfassendes Weinangebot 
und fachliche Beratung inklusive!
Wahre Botschafter des Weinviertler Weines sind die 
Wirte entlang der Weinstraße. Zu jedem Gang gibt`s 
das passende Glaserl Wein, am besten gleich vom 
befreundeten Winzer nebenan.
Wer neben Grünem Veltliner, Riesling oder Zweigelt 
auch Land und Leute näher kennenlernen möchte, 
dem stehen viele Möglichkeiten offen. „Wohnen, 
wo der Wein wohnt“ ist im 4-Sterne-Hotel 
ebenso möglich wie direkt am Weinbauernhof, im 
Genießerzimmer oder beim Privatzimmervermieter. 
Was allen Betrieben der Weinstraße gemein ist: 
sie erfüllen die strengen Qualitätskriterien der 
Weinstraße Niederösterreich, was regelmäßig 
überprüft wird. Sie erkennen Ihre Weinstraßen-
Gastgeber am Mitgliedsschild im Eingangsbereich!

Weinstraße Weinviertel - Veltlinerland
Marktstraße 63

A-2162 Falkenstein
Tel.: +43(0)2554/88 040 
Fax: +43(0)2554/88 044
info@veltlinerland.at
www.veltlinerland.at

Büro-Öffnungszeiten:
(Kancelář otevřena)

Mo-Fr (Po-Pá):  8.00 - 13.00 Uhr (hod.)

WEINSTRASSE WEINVIERTEL - 
VELTLINERLAND

Weine aus dem WeinviertelWeine aus dem Weinviertel
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Obec Datum Název akce

Březen

Starý Poddvorov 5.3. Zahrádkářský ples

Moravský Žižkov 5.3. Maškarní bál

Lužice 5.3. Fašanková obchůzka, 
Fašanková taneční zábava

Dolní Bojanovice 5.3. Slovácký humanitární ples

Kostice 6.3. Dětský karneval

Dolní Bojanovice 6.3. Dětský krojový ples

Hrušky 6.3. Fašaňk ide dědinů

Kostice 7.3. Maškarní merenda

Starý Poddvorov 8.3. Fašanková obchůzka

Lanžhot 12.3. Místní výstava vín

Moravský Žižkov 12.3. Degustace vín

Josefov  12.3. Malujeme s radostí

Tvrdonice 13.3. Oslava MDŽ

Prušánky 13.3. Dětský karneval

Kostice 19.3. Místní výstava vín

Lužice 19.3. Josefská zábava

Moravský Žižkov 19.3. Košt vín

Hrušky 26.3. Přehlídka vín a sýrů

Duben

Dolní Bojanovice 3.4. Jarní hudební festival

Tvrdonice 9.4. Vynášení Smrtky

Josefov  10.4. Smrtnica

Starý Poddvorov 10.4. Vynášení Smrtnice

Dolní Bojanovice 10.4. Jarní hudební festival

Lužice 17.4. Jarní slavnosti u cukrárny

Dolní Bojanovice 17.4. Jarní hudební festival

Moravská Nová Ves 20.4. Velikonoční zdobení

Josefov  21. - 23.4. Hrkačování

Moravská Nová Ves 23.4. Jarní otevřené sklepy - růžová vína, 
Mistrovství České republiky 
v mažoretkovém sportu

Lanžhot 24.4. Velikonoční zábava

Dolní Bojanovice 24.4. - 1.5. Velikonoční výstava

Prušánky 24.4. Velikonoční krojovaná zábava

Lužice 24.4. Velikonoční zábava

Ladná 29.4. Pálení čarodějnic

Prušánky 30.4. Stavění máje v Nechorách

Ladná 30.4. Den pro Ladnou

Dolní Bojanovice 30.4. Pálení čarodějnic

Květen

Moravská Nová Ves 1.5. Den lidových řemesel
Ochutnávka „Neoveských“ vín

Své tipy do Kalendáře akcí na Podluží posílejte na info@podluzi.cz 
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Akční Dolní Morava

MAS Společná cesta a MAS Strážnicko. 
Jako téma setkání byla zvolena regionál-
ní  gastronomie.  Návštěvníky  přivítal  Ing. 
Josef  Smetana,  předseda  MAS  Dolní 
Morava a starosta obce Josefov Bc. Voj-
těch  Pospíšil.  Následovalo  představení 
agentury pro zemědělství a venkov pre-
zentované  Ing.  Lenkou  Sýkorovou.  Dále 
byla  představena  činnost  a  realizované 
projekty  Regionu  Podluží,  Mikroregionu 
Hodonínsko a MAS dolní Morava o.s.. Za 
hostující místní akční skupiny představila 
činnost MAS Společné cesty, manažerka 
Ludmila  Kolářová  a  činnost  MAS  Stráž-
nicka, manažer Mgr. Vít Hrdoušek.
Následovala  prezentace  seniorů  a  jed-
notlivých  seniorských  organizací.  Mimo 
vřelá slova o své činnosti, si také zástupci 
nejstarší  skupiny obyvatel  z našich obcí 
připravili  a  přinesli  ukázky  tradiční  regi-
onální  gastronomie,  které  všem  detailně 
představili. Na společné tabuli se objevil 
např. „šumajstr“, „béleše“, „patenty“, ale 
také  řada  již zapomenutých pokrmů. Po 
adventním  pěveckém  vystoupení  žáků 
ze ZŠ Starý Poddvorov se podával oběd  
a následně se účastníci přesunuli do mu-
zea Starý kvartýr v Lužicích, kde shlédli 
vystavované exponáty a praktickou ukáz-
ku zapojení seniorů do činnosti muzejního 
spolku.  Následovala  prohlídka  lázní  Ho-
donín.  Vzhledem  k  nadšeným  odezvám 
zúčastněných  hodlá  MAS  Dolní  Morava 
o.s. v organizaci setkávání této významné 
skupiny obyvatel našich obcí pokračovat. 

Svatomartinská vína Dolní Moravy
Ve čtvrtek 11.11.2010, přesně v 11 ho-
din a 11 minut otevřela starostka města 
Hodonína  Milana  Grauová  první  láhev 
Svatomartinského  vína  na  Masarykově 
náměstí v Hodoníně. Poté zavdala také 
okolo  stojícím  návštěvníkům  této  akce. 
První  ročník akce „Svatomartinská vína 
Dolní  Moravy“,  kterou  pořádala  Místní 
akční  skupina  Dolní  Morava  ve  spo-
lupráci  s  Městem  Hodonín,  Kulturním 
domem  Hodonín,  Regionem  Podluží  a 
Mikroregionem  Hodonínsko  přinesl  z 
okolních obcí do města Hodonína hned 
25  vzorků  svatomartinského  vína  od  
10 vinařů z Podluží a Hodonínska. I přes 
menší  propagaci  této  akce  v  regionál-
ních médiích, si nakonec během devíti 
hodinového  ochutnávacího  maratónu 
našlo na hodonínské náměstí cestu více 
než 300 zájemců, kteří buď víno ochut-
nali, nebo si nějakou tu láhev zakoupili. 
Akce se setkala s kladným ohlasem vět-
šiny návštěvníků. Vedení MAS Dolní Mo-
rava bude pokračovat s podporou Sva-
tomartinských vín i v dalším roce. Příští 
ročník Svatomartinských vín bude však 
dle vedení sdružení předcházet zejmé-
na  masivnější  propagace.  Fotky  z  této 
akce naleznete na následující straně...

Seminář o regionální gastronomii
V  pátek  19.  a  v  sobotu  20.  listopa-
du  2010  pořádala  MAS  Dolní  Morava 
vzdělávací seminář věnovaný regionál-
ní  gastronomii.  Vzdělávací  akce  byla 
součástí  projektu  Krajského  sdružení  
NS MAS ČR Jihomoravského kraje „Tra-
dice a inovace ve venkovském cestov-
ním ruchu na jižní Moravě“.
MAS Dolní Morava přivítala třicet přihlá-
šených účastníků semináře v sále regio-
nálního centra  v Hodoníně a  seznámila 
je  s  realizovanými  projekty  na  Podluží 
a  Hodonínsku.  V  hlavním  dopoledním 
bloku  přednášek  PhDr.  Alena  Káňová, 
zástupkyně Městského muzea a galerie  
v  Břeclavi,  seznámila  přítomné  s  náro-
dopisnými  zajímavostmi  oblasti  Pod-
luží,  s  historií  a  vývojem  gastronomie 
na  Podluží  a  také  s  provázaností  stra-
vování  s  liturgickým  rokem  na  Podluží  
a  Slovácku.  Následoval  neméně  zají-
mavý  blok  přednášek  o  sommelierství, 
určování a  třídění vín, o historii a pravi-
dlech  podávání  a  servírování  pokrmů  
a nápojů, v podání nejznámějšího české-

ho a moravského sommeliera Libora Na-
zarčuka z Břeclavi. Nechyběly ani prak-
tické  ukázky  servírování  a  degustace 
vína a na závěr ukázka  jeho mistrovské 
disciplíny v „sabráži“, tedy sekání sektů.
Druhý  den  přivítali  účastníky  členové 
muzejního  spolku  v  Lužicích  v  regio-
nálním  muzeu  Starý  kvartýr.  Účastníci 
shlédli  vystavované  expozice  a  sezná-
mili  se  s  aktivitami  muzejního  spolku. 
Následoval  přesun  do  obce  Tvrdonice, 
kde  po  prohlídce  amfiteátru  národopis-
ného  areálu  následovala  v  penzionu  
„U Kosíků“ řízená ochutnávka vín, kterou 
provázel  MUDr.  Pavel  Kosík.  Jak  bylo 
přítomnými podotknuto, víno se chutnalo 
přímo z rukou lékaře. Dále byla připrave-
na ochutnávka  regionální  kuchyně,  kde 
nechyběl  ovar,  pečené  maso,  pečená 
jelita,  škvarky,  tlačenka,  lokše,  pečené 
brambory a další tradiční pochutiny.
Celá  vzdělávací  akce  se  setkala  
s  kladnou  odezvou  všech  účastníků 
a  o  atraktivitě  tématu  regionální  gas-
tronomie  svědčilo  také  to,  že  již  první 
den  se  předpokládaná  doba  semináře 
prodloužila o více než dvě hodiny, a to 
zejména díky velkému zájmu o diskuto-
vaná témata ze strany účastníků akce.

„Cesty k sobě“ - setkání seniorů  
z obcí Podluží a Hodonínska
V  úterý  14.  prosince  2010  uspořáda-
la MAS Dolní Morava o.s.  ve spolupráci  
s  Ministerstvem  zemědělství  ČR  pozná-
vací workshop věnovaný zajímavé a důle-
žité kategorii obyvatel našich obcí - seni-
orům. Setkání se uskutečnilo v kulturním 
domě v Josefově a neslo oficiální název 
„Cesty k sobě“. Setkání se zúčastnilo 48 
zástupců z osmi obcí MAS Dolní Morava, 

Účastníci semináře věnovaného regionální gastronomii v Hodoníně.
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Záběr z pracovního jednání s partnerem projektu, regionem Weinviertler Dreiländereck.

Zpravodaj „Zvony Podluží“
Už od roku 2005 se starostové obcí Re-
gionu Podluží začali více zabývat mož-
nostmi účinné propagace činnosti  regi-
onu a jeho členských obcí, zejména pak 
možnostmi  celkové  prezentace  dění  
v regionu v celospolečenském měřítku. 
S  tím  také  nezbytně  souviselo  hledání 
finančně  i  technicky  dostupných  mož-
ností, jak tyto informace občanům zpro-
středkovat. Byla také projednávána va-
rianta vytvoření regionálního televizního 
zpravodajství  a  regionální  internetové 
televize. Tato varianta však nebyla z fi-
nančních důvodů realizována. Obce se 
tedy  dohodly  na  technicky  jednodušší 
a  také méně nákladné variantě,  kterou 
je  právě  vydávání  tištěného  zpravoda-
je.  Regionálním  tištěným  zpravodajem 
„Zvony  Podluží“  Region  Podluží  také 
navázal  na  již  vydávaný  partnerský 
zpravodaj  „Wecker-News“,  příhraniční-
ho  regionu  Weinviertler  Dreiländereck. 
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Tento rakouský mikroregion se stal také 
partnerem nového podlužáckého zpra-
vodaje,  jehož  zrod  byl  podpořen  z  fi-
nančních prostředků Evropské unie.
Hlavním  cílem  nového  zpravodaje  bylo 
už  od  počátku  v  pravidelných  interva-
lech  přinést  občanům  regionu  aktuální 
informace  nejen  o  socio-kulturním  dění 
v  členských  obcích,  ale  také  důstoj-
nou  formou umožnit prezentaci činnosti 
členských obcí, organizací neziskového 
sektoru,  místních  spolků  či  zájmových 
sdružení (např. slováckých krúžků, spor-
tovních  klubů,  zahrádkářských  spolků, 
hasičů, seniorských organizací).
Od  října  2009  bylo  v  rámci  projektu 
podpořeného  z  Fondu  malých  projek-
tů Česká republika - Rakousko vydáno  
6 čísel tohoto periodika, každé v nákla-
du  8,5  tis.  kusů,  tedy  pro  každou  do-
mácnost v Regionu Podluží. 
Šéfredaktorem  byl  zvolen  Ing.  Petr  
Hynek, který také zajišťuje sazbu zpra-

vodaje. Grafický návrh zpracovala Mgr. 
Yvona Jandáková a tisk zajišťuje Tiskár-
na Pálka Břeclav. Roznos  je realizován 
pomocí České pošty s.p. a předfinanco-
vání projektu bylo zajištěno úvěrem od 
České spořitelny a.s..
Do všech domácností  regionu tak pravi-
delně putují informace o Regionu Podlu-
ží, jeho členských obcích, o Místní akční 
skupině Dolní Morava a rakouském mikro-
regionu WDE. Prostor zde dostávají také 
okolní  mikroregiony,  prezentovány  jsou 
také TOP projekty  realizované na území 
regionu,  k  dispozici  je  kalendář  akcí  na 
Podluží, či fotogalerie ze zajímavých akcí.
Mimo pravidelná témata budou od roku 
2011 součástí zpravodaje také pravidel-
ná okénka, v nichž budou mít možnost 
prezentovat  svůj  názor  sami  čtenáři.  
V přípravě  je  také  turistický  informační 
servis,  a  nebude  chybět  ani  kuchařka 
regionální gastronomie. Do zpravodaje 
bude také zakomponována inzertní plo-
cha ke komerčnímu využití.
Celkové náklady na vydání prvních šesti 
čísel  zpravodaje  činily  643  tis.  Kč.  Do-
tace z prostředků Evropské unie  je při-
slíbena ve výši 500 tis. Kč.  Náklady na 
vydání  jednoho  čísla  zpravodaje  před-
stavují  (při  8500  výtiscích)  cca  108  tis. 
Kč.  Náklady  na  1  kus  zpravodaje  tak 
činí  cca  12,70  Kč.  Vzhledem  k  finanč-
ním možnostem obcí bylo Radou staros-
tů  svazku  obcí  rozhodnuto,  že  od  roku 
2011 bude nadále zpravodaj vycházet v 
půlročních intervalech (jaro, podzim).  
Děkujeme  všem  čtenářům  za  kladné 
ohlasy a také za budoucí podporu.
Za redakční radu:
Ing. Josef Smetana, manažer projektu



Svatomartinská vína Dolní Moravy

První ročník akce „Svatomartinská vína Dolní Moravy“ pořádala Míst-
ní akční skupina Dolní Morava ve spolupráci s Městem Hodonín.
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