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Slovo starosty
Josefov – Bc. Vojtěch Pospíšil
Na tomto místě
dáváme postupně slovo všem
starostům Regionu Podluží.
Dnes na otázky
časopisu Zvony
Podluží odpoví
starosta Josefova Bc. Vojtěch
Pospíšil.

Jaké nejdůležitější investiční akce je
potřeba v Josefově realizovat v následujícím období?
Především bych chtěl upřímně poděkovat společnosti MND a.s. za poskytnutý
grant z programu Energie z přírody na
rekonstrukci našeho Výletiště pod zeleným, kde probíhají každoročně tradiční
Josefovské krojované hody. Bez peněz
naftařů, kteří nás významně podporují,
by se investice v obci zmenšily na minimum. Toto je akce, kterou nyní aktuálně realizujeme a z důvodů, že nám již
hodová sezona klepe na dveře, vidím
prioritně tuto akci dokončit do hodů,
které proběhnou ve dnech 17. - 19. července 2011. Tímto si dovolím všechny
srdečně pozvat na předhodovou Besedu
u cimbálu, Josefovské hody i Pohodovou zábavu. Věřím, že konečná podoba
bude ku prospěchu jak účelnosti Výletiště, tak i po stránce vzhledu zapadne
do rázu naší obce.
Další investiční akcí, kterou budeme
realizovat v letošním roce, je rozšíření
veřejného osvětlení v obci, na kterou
jsme získali dotaci od Jihomoravského
kraje. Nově osvětlíme ulice v obci, kde
dosud veřejné osvětlení není, a také
osvětlíme dětské a víceúčelové hřiště
a místo před Výletištěm, kde plánujeme
zbudování Infocentra.
Realizace investičních akcí u obce naší
velikosti je podmíněna mravenčí prací v získávání dotací a grantů, protože
rozpočet nám nedovoluje pouštět se
do rekonstrukcí či budování z vlastních
prostředků a také mnoho nedovoluje ani
při spolufinancování větších investic.
Z investičních akcí, které vnímám pro
obec jako prioritní a budeme se snažit na ně zabezpečit prostředky, i když

O čem se právě mluví v regionu
nemusíme být vždy úspěšní, jsou to ČOV a zbudování Infocentra v Josefově
a rozšíření kulturního domu.

Které z investičních akcí, na které
zatím nemáte dostatek prostředků,
vás ještě nejvíce tíží?
Rád bych v obci dotáhl ke zdárnému
konci následující akce, které vidím jako
potřebné a prospěšné. Že to nebude
v letošním roce, snad nemusím říkat,
nejsem utopista. Zasíťování obecních
pozemků pro výstavbu RD, rekonstrukce chodníků v obci, zbudování chodníku a dotažení vody a elektrické sítě na
místní hřbitov, zbudování nové hasičské
zbrojnice, cyklostezka do Prušánek,
kde se nedaří výkup pozemků. Popsat
další investiční akce a jak zvelebovat
naši obec, by stálo daleko více prostoru
v tomto periodiku. Čím více finančních
prostředků, tím více by se dalo budovat. Ale buďme realisté, prostředků, odkud potřebné finance vzít, není mnoho,
ale naopak ani málo. Proč si protiřečím?
Státní podpora na investice je čím dál
více díky deficitu státního rozpočtu
snižována, na druhou stranu nám jako
republice pořád zbývá čerpat cca 360
miliard Kč z evropských peněz. Jenže
je neumíme čerpat. Kritéria, která si
náš stát nastavil, jsou těžko splnitelná,
a tak jako ve všem, jsme papežštější
než-li papež. Na druhou stranu, když
se povedou nějaké finance vyčerpat,
v mnoha případech to zavání určitou
mírou korupce či neregulérnosti nebo
nehospodárnosti. Z těchto a jiných důvodů nad naší republikou visí pověstný
Damoklův meč s hrozbou, že finance
vyčerpané budeme muset vrátit. Kdo
by tento ekonomický průšvih nakonec
zaplatil, nemusím ani uvádět.

Jak hodnotíte rozvoj folkloru a vinařství v Josefově v posledních letech? Jezdí k vám na folklorní a vinařské obce více turistů než dříve?
Folklor a vinařství v Josefově má zakořeněnou hlubokou a dlouholetou tradici. Z toho plyne, že tak jako v okolních
obcích na Podluží se snažíme pomáhat
při pořádání folklorních akcích nebo je
sami pořádáme. V obci působí mužácký sbor, který je známý i svými vlastními písničkami. Když nahlédnu do blízké budoucnosti, vidím, že obec bude
muset bdít nad veškerou organizací

www.podluzi.cz

folklorně-tradičních akcí, pokud bude
chtít folklor a ostatní tradice udržet ve
stávající míře. U nás se daří pozvednout hody partnerstvím s Hodonínskými
lázněmi, kdy na hodové pondělí zveme
k nám Pod zelené lázeňské hosty. Co
se týká vinařství, je znát značný posun ve zpracování a výrobě vína. Dříve
vyráběl ve vesnici víno každý, v dnešní době se začíná výroba vína hodně
profesionalizovat, což je znát na kvalitě.
Na druhou stranu to klasické vinařství,
tak tradiční pro naši oblast, se začíná
vytrácet. Z pochopitelných důvodů, kdy
lidé nemají čas se této činnosti věnovat
a pokud se vinařství člověk nevěnuje se
zápalem a na 100 %, je to spíše velikou
ekonomickou ztrátou.

Jak vidíte spolupráci s obcemi Regionu Podluží?
Spolupráci s obcemi Regionu Podluží a smysl tohoto regionu spatřuji právě v udržování a zachovávání tradic a
folkloru. Spolupráce jistě může být vždy
užší nebo vázanější, nicméně vzájemně
se tyto obce zveme na nejrůznější akce,
kde si vyměňujeme postřehy a názory
nejen mezi starosty či místostarosty, ale
i s občany jiných obcí.

Spolupráce s Jihomoravským krajem je také prospěšná pro obec?
Jihomoravský kraj je bezpochyby pro
obec nejvýznamnější partner, ať už jako
subjekt obci instančně nadřízený nebo
jako poskytovatel dotací tak potřebných
pro rozvoj obce.

Máte v plánu využít některých dotačních titulů EU?
Rádi bychom dotačních titulů EU využili, ale úskalí financování z těchto dotačních titulů je pro obce naší velikosti
spíše strašákem, než-li lákadlem. Obce
do 500 obyvatel mají vysokou úspěšnost při získávání těchto dotací s podílem spolufinancování 10%, nicméně investiční akci musíte nejprve financovat
z vlastních zdrojů ze sta procent a poté
čekáte, až vám za dvanáct měsíců přijdou finanční prostředky z EU zpět. Při
větší investiční akci může být značným
problémem také např. kurzová ztráta.
Propad eura by znamenal navýšení rozpočtu z vlastních prostředků, ale již neuhraditelný z dotace.
Děkujeme za rozhovor.
(red)
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První půlrok v Regionu Podluží
Od vydání posledních „Zvonů“ uběhl
avizovaný půlrok a já mám opět možnost seznámit čtenáře tohoto v pořadí
již sedmého čísla zpravodaje s událostmi, které v první polovině tohoto roku
v regionu proběhly.
Jak se už stalo zvykem, také na začátku letošního roku se Region Podluží
zúčastnil mezinárodního veletrhu cestovního ruchu REGIONTOUR Brno. Dvacátý ročník tohoto zajímavého představení turistické nabídky regionů a krajů
se uskutečnil ve dnech 13. až 16. ledna
2011 a náš region byl společně s Regionem Slovácko součástí moderní expozice Jihomoravského kraje. V široké a
pestré nabídce propagačních materiálů
turistických oblastí jižní Moravy nechyběl ani náš soubor materiálů „Turistický
průvodce Podlužím a Hodonínskem“ a
také tištěný průvodce vinařstvími regionu „Vína Dolní Moravy“.
Také ples Regionu Podluží už patří mezi
tradiční události prvních měsíců každého roku. V pátek 11. února se na tento
již osmý regionální ples přišlo do Týnce
společně pobavit více než 180 zástupců z členských obcí. Skvělým spolupořadatelem byla Obec Týnec a také zástupci místního zahrádkářského spolku,
kteří připravili ochutnávku více než stovky vín od vinařů z obcí Regionu Podluží.
Ples byl zahájen polonézou v provedení
žáků ze ZŠ v Moravské Nové Vsi a neavizovaným sólem pro přítomné starosty.
Nejvyšší představitelé obcí tak mohli
všem účastníkům plesu předvést své
taneční umění v rytmu polky a valčíku
od dechové hudby Bojané z Dolních

Bojanovic.
V sobotu 2.
dubna se v Dolních Bojanovicích uskutečnil
sedmý
ročník
regionální přehlídky dětských
folklorních souborů na Podluží.
Letošní přehlídka byla postupová a zúčastnilo se jí celkem 18 souborů z národopisné oblasti Podluží. Do krajského
kola postoupila Jatelinka z Moravské
Nové Vsi a Břeclavánek II. z Břeclavi.
Poděkování patří obci Dolní Bojanovice
a všem kteří se na akci podíleli.
Ve čtvrtek 14. dubna zasedali zástupci
členských obcí na společné 18. členské schůzi Regionu Podluží, která se
konala na kulturním domě v Týnci. Mezi
hlavní projednávané body patřil Závěrečný účet svazku obcí za rok 2010
(k dispozici na www stránkách regionu), rozpočtový výhled na období 2012
– 2016 a také volba statutárních zástupců svazku. Předsedou byl na období
následujících dvou let zvolen dosavadní předseda a starosta obce Lužice Ing.
Jaroslav Kreml. Do funkce místopředsedy svazku obcí byl také zvolen stávající
místopředseda František Hrnčíř, starosta města Lanžhot. Jednání proběhlo v dobré atmosféře. Poděkování patří
hostitelské obci Týnec.
Ani sportovní vyžití nechybí ve výčtu
akcí konaných pod hlavičkou regionu.
Příkladem toho je tradiční cyklovýlet
„Otvírání jara na Podluží“. Ten se letos uskutečnil v pátek 13. května a byl

spojen také s otevřením nového úseku
cyklotrasy mezi hodonínskou ZOO a Písečným rybníkem. Po jeho absolvování
se účastníci všech obcí setkali pod regionální rozhlednou „Na Podluží“ u Nového Poddvorova. Kromě potřebného
vydatného občerstvení, zde byla také
připravena možnost „slaňování“ 30-ti
metrové rozhledny. Všem patřila také
následná pozvánka na malé posezení
do vinného sklepa u Jeňoura v Nechorách u Prušánek. Fotoreportáž najdete
na zadní straně obálky.
A co se v současné době v regionu
připravuje? Je potřeba zmínit zejména
vybudování nezbytného sociálního a
informačního zázemí pro návštěvníky
v areálu regionální rozhledny. Na tuto
akci byla Jihomoravským krajem schválena dotace z Programu rozvoje venkova JMK ve výši 225 tis. Kč.
Probíhá také příprava regionálně významného a životnímu prostředí prospěšného projektu „Stromořadí pro
Region Podluží“, v rámci něhož je plánovaná revitalizace a nová výsadba
dřevin okolo silničních komunikací mezi
obcemi regionu za téměř 8,5 mil. Kč.
O klíčovou devadesátiprocentní dotaci
z prostředků Evropské unie bude požádáno pomocí příslušného opatření Operačního programu životní prostředí.
Ing. Josef Smetana,
manažer svazku obcí

Veřejně prospěšné práce v obcích brzdí ministerstvo práce
Ministerstvo práce a sociálních věcí se
rozhodlo diskriminovat uchazeče o zaměstnání, kteří již byli podpořeni prostředky aktivní politiky v zaměstnanosti.
Starostové Regionu Podluží se proti tomuto bezprecedentnímu kroku postavili
a zaslali ministru práce a sociálních věcí
nesouhlasné stanovisko s vlastní argumentací. Výsledek by měl být takový, že
obce mohou znovu zaměstnávat již podpořené uchazeče, dle určitých splněných
kritérií. Nicméně MPSV nemá finanční
prostředky, ze kterých by tyto uchazeče
financovalo. Moje úvaha je jednoduchá,

pokud jsou prostředky ze stejného evropského strukturálního fondu na rekvalifikace mnohdy nic neřešící v aktivní politice
zaměstnanosti, pak musí být prostředky i
na veřejně prospěšné pracovníky, kteří na
obcích dělají práci v hodnotách statisíců.
Pro menší obce je možnost využití takto
podpořených pracovníků přímo životně
důležité. Pokud nebudeme moci těchto
pracovníků využít, obce budeme mít zaneřáděné, zarostlé trávou a upadající po
stránce vzhledu i čistoty.
Bc. Vojtěch Pospíšil,
starosta obce Josefov

www.podluzi.cz

Přehlídka dětských
na Podluží.

folklorních

souborů
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Dolní Bojanovice
Dobrý a ještě lepší čas „Podluží...“
Čas, který je nám dán pro naplňování
poslání žití u nás, v Dolních Bojanovicích, jako i jinde na Podluží…
I proto sdělím několik zásadních skutečností, které zásadně ovlivňují náš
čas, naše žití. V množství společenských problematik se ukryla problematika novely zákona o zvýšení zpoplatnění vynětí zemědělské půdy pro
ekonomické využití. Ochrana půdy je
velmi důležitá. „Fotovoltaická loby“
však odstartovala nedomyšlenou změnu, která v mnohých katastrálních
územích znamená zásadní ovlivnění
místních ekonomik. Např. 100% zastavitelného území naší obce leží v chráněném ložiskovém území lignitu. Součinností výše uvedeného zpoplatnění
a CHLÚ lignitu tak došlo k navýšení
odvodů za vynětí na téměř 700 Kč za
1 m2 půdy!!!
Je to mnohonásobně více než např.
u Prahy… Rozvoj místních ekonomik
desítek obcí i měst, a to nejen na Podluží, je tak více než ztížen. V současné
době na tento problém obce a investoři narážejí a pro již započaté investiční
projekty je to likvidační. Jak tento problém řešit?
1. Snažím se prosadit, aby se zpoplatnění netýkalo již připravovaných ploch,
dle územních plánů obcí. Poukazuji
přitom na jistou retroaktivitu zákona,
do již rozběhlých investičních procesů.
2. Pokud by nebylo z legislativních důvodů
možné tento proces urychlit, pak odvedené, abnormálně vysoké poplatky, kompenzovat zpět investorům, či obcím.
Mám za to, že pro řešení hospodářsko–společenské krize v tomto čase
je důležité zodpovědné hospodaření,
založené i na prosperujících místních
ekonomikách na území, které nám a
našim dětem předkové svěřili.
Na předchozí téma navazuje problematika vyšších státních zájmů na samosprávných územích obcí. Pokud
stát uplatňuje na území obcí zájmy,
které významně omezují využití území,
pak je bezesporu demokratické, aby
tato břemena obcím – lidem, kteří zde
žijí, kompenzoval. Např. v rozpočtovém určení daní, které se připravuje.
Mohl by to být třeba koeficient využitelnosti území, do kterého se promítnou
zásoby nerostných surovin, ochrana

Hrušky
přírody, energetické produktovody
a zásobníky plynu, či jiná břemena národního – nadnárodního vlivu.
Uvedu opět příklad: v Dolních Bojanovicích se nachází jeden z největších zásobníků plynu. Spolu s velmi vysokotlakým
potrubním systémem zásadně omezuje
další územní rozvoj. Zákon však nestanovuje odvody pro obec, a tak nám toliko zůstává, kromě jistých rizik, břemeno
omezení rozvoje na dlouhá léta. I proto
jsem podal námitku k připraveným „Zásadám územního rozvoje JMK – územnímu
plánu rozvoje“, neboť počítal s variantou,
kdy již ze tří stran obce by bylo v těsné
blízkosti zásadní omezení výstavby.
Sděluji veřejnosti tak důležité věci, aby
si byl každý vědom toho, že budoucnost našich občanů, obcí, naší vlasti se
píše již nyní, každý den, v každý čas.
Mgr. Vlastimil Jansa, starosta obce

Slaňování rozhledny
V květnu se u rozhledny „Na Podluží“
uskutečnilo zastavení cyklistického putování, nejen představitelů obcí a měst.
Zde Bojanovští připravili adrenalinový
zážitek – slaňování rozhledny… někteří
kolegové – starostové využili této příležitosti a doplnili své adrenalinové zážitky ze svého působení.
Mgr. Vlastimil Jansa, starosta obce

18.00. Večer živá hudba začne v 18.00
a skončí v pozdních nočních hodinách.
Pokud nejste vegetariáni, na místě hlady neumřete, neboť pro Vás místní připraví širokou nabídku vepřových specialit, grilovaných mas, zvěřiny a ryb, a to
od 10.00 do 22.00 hod.

Jak na počítač
V rámci Nadačního fondu Livie a Václava Klausových - Senioři komunikují - uspořádala v Hruškách Akademie
J. A. Komenského Břeclav kurz používání osobního počítače a internetu.
V Kulturně - společenském centru se
sešli lidé, kteří by taky rádi pronikli do
tajů tohoto média. O akci byl zájem převyšující možný počet účastníků.
Regionální přehlídka dětských folklorních
souborů.
Foto: Jaroslav Skočík

Přehlídka sýrů a vín v Hruškách je stále populárnější.

Děti na regionální přehlídce

Přehlídka sýrů a vín

Regionální přehlídka dětských folklorních souborů s možností postupu do
dalšího kola se konala 2. dubna v Obecním domě v D. Bojanovicích. Přehlídky
se účastnilo téměř pět set dětských tanečníků z celkem osmnácti dětských
souborů od nás i z okolí. Největší úspěch
u pětičlenné poroty slavily soubory Jatelinka z Moravské Nové Vsi, Břeclavánek
II. a Kordulka ze Starého Poddvorova.
Vybrané soubory zastupují region Podluží v krajském kole soutěže. Organizačně
náročná akce proběhla ve spolupráci se
Základní školou v Dolních Bojanovicích,
kde bylo připraveno zázemí pro děti
i rodiče. Další přehlídka se bude konat
ve Tvrdonicích v dubnu 2012.
Andrea Červenková

V sobotu 26. března se konala v Hruškách tradiční vinařská akce Přehlídka
sýrů a vín. Pořadatelem byla základní
organizace Českého zahrádkářského svazu Hrušky. Akce má svůj termín
v kalendáři a je rok od roku populárnější
a tím i navštěvovanější. Návštěvníci mohli ochutnat vzorky nejen z Hrušek, ale
v podstatě z celého Slovácka i Brněnska.
Když zmiňujeme návštěvníky, přijeli snad
ze všech krajů a své „reprezentanty“ mělo
i Slovensko a Rakousko. Celkem bylo 530
platících a když připočteme pořadatele,
obsluhu a nějaký doprovod, dostali se
pořadatelé na přibližné číslo 600 lidí. To
mělo samozřejmě i svoji negativní stránku. Jednak to byla kapacita tělocvičny ZŠ
a stanu jako taková, ale zejména kapacita
toalet. Jeden záchod pro ženy je opravdu

Pálení čarodějnic

málo, zejména když uvážíme, že z celkového počtu všech lidí zde bylo minimálně
45 procent žen.
Vína nebyla bodována, jednalo se skutečně o přehlídku. Proběhla jen soutěž
o nejlepší kolekci vín, kde bylo účelem
vybrat vinaře nebo vinařství s nejvyrovnanější kvalitou prezentovaných vín. Pro letošní rok toto ocenění získal Ing. Richard
Tichý z Hrušek.

Putování za vínem v Hruškách
ZO ČZS a hrušečtí vinaři Vás srdečně
zvou na 7. ročník akce, která se koná
2. července 2010 v areálu Sklepní ulice a na ulici Záhumenní v Hruškách.
Mezi oběma areály bude zabezpečena doprava. Otevřeno bude 20 sklepů
od 10.00 do 19.00 hodin. Cimbálová
muzika bude vytrvale hrát od 14.00 do

Tento velmi starý a dodnes živý lidový
zvyk a zvláštní svátek znovu ožil i v Hruškách. Jak předepisuje tradice, konal se
v noci z 30. dubna na 1. května. V návaznosti na loňský ročník pálení čarodějnic připravilo na tento rok podobné
setkání občanské sdružení DRTICH. Ve
spolupráci s hrušeckými hasiči se konal
„Čarodějnický šestiboj“, kde pod ostřížím zrakem čarodějnic plnily děti soutěžní úkoly. Za jejich úspěšné splnění získaly od čarodějnic bubáky, které následně
proměnily v „čarosměnárně“ za drobnost
pro radost. Současně byla upálena čarodějnice. Všechny děti dostaly špekáčky
a mohly opékat. K příjemné atmosféře
přispěl DJ J. Horňák a zajištěné občerstvení. Ke zdaru akce přispěla i finanční
pomoc Obce Hrušky a všech, kteří se
nedali odradit nepřízní počasí.
Stránku připravil Jan Križko

Velikonoční výstava

Slaňování rozhledny
Foto: Bc. Eliška Tesaříková

www.dolnibojanovice.cz

Velikonoce zpestřila výstava pořádaná
Fotokroužkem a obcí Dolní Bojanovice.
Své abstraktní umění představil Lubor
Drgač z Mutěnic. Obrazy vystavil Jiří Lukeš z Dubňan. Předmětem obdivu se staly
také fotografie z veřejnosti nepřístupných
jeskyní, které poskytl Karel Kosina ze Starého Poddvorova a řezby Miroslava Turka. Výstavu obohatila také sbírka starých
československých hraček z let 50. až 80.
Josefa Opavského, kterou obdivovaly nejen děti, ale i dospělí návštěvníci výstavy.
Tradičně zpestřily výstavu i práce žáků Základní umělecké školy Dolní Bojanovice.
Andrea Červenková
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Senioři z Hrušek pronikají do tajů počítače a internetu.

Čarodějnice z Hrušek...

www.hrusky.cz
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Josefov

Kostice

Plesová sezona byla opět
pro malé i velké tanečníky

Kostice v roce 2011

V letošním roce se místní občané i přespolní přišli pobavit na tři plesy. Plesovou
sezonu začal SDH Josefov tradičním
Pyžamovým plesem, který opět nezklamal. V pyžamu oblečených plesajících
návštěvníků byl plný parket a kdo přišel po 20. hodině, už těžko hledal místo
k sezení. Dále následoval Ples autoškol
a Sportovní ples obce Josefov. Dětský
maškarní karneval v naší obci plesovou
sezonu zakončil.

Malujeme s radostí
Po roce se sešli dospělí i děti v kulturním domě a pod názvem akce „Malujeme s radostí“ se pustili do malování.
Všechny děti po skončení akce dostaly
za odměnu omalovánky. Výkresy budou
vystaveny v kulturním domě při Dětském dni, který obec pořádá v červnu
spolu s místními hasiči.“

Smrtnica se v Josefově slaví již řadu let.

Tradiční Smrtnica
Již mnoho let se všechna děvčata těší
na Smrtnicu. Jde o starý zvyk, kdy dívky od 2 do 15 let rodiče nebo babičky
nastrojí do slováckých šatů. Ty nejmenší
se nakrucují a kontrolují si sukýnky, kdo
jakou má barvu a jak to které sluší. Šátky z nich udělají babičky, a je úsměvné,
jak si vzájemně šeptají: „Já su jak babička“ a druhá říká: „Já taky, hihihi...“

Účast na Dni řemesel

Děti v Josefově opravdu malují s radostí...

Dětský maškarní karneval.

Josefov byl požádán o prezentaci v Moravské Nové Vsi na Dni řemesel, která
byla spojena s gastronomickou ochutnávkou místních specialit. Naši obec zastupovaly Růžena Hasilová, Vladislava
Lekavá a Stanislava Bobáková. Předvedly jsme koule (dříve se nosily pouze k na-

rození dítěte), korýtka a klasické štrúdle
(makový, jablečný, ořechový a kakaový).
Dále různé doplňky ke kroji (mašle, klobouček…), malované plakáty a škrabané
velikonoční vajíčka. Obec Josefov prezentoval také mužácký sbor.

Volejbalový turnaj
Tradiční volejbalový turnaj byl letos
7. května. Na víceúčelovém hřišti se utkalo šest družstev - Josefov, D. Bojanovice,
Prušánky, Rohatec, Radějov a Hrušky.
Výstavba rodinných domů v lokalitě Padělky.

Den matek
V rámci oslavy Dne matek k nám po roce
přijeli herci z Moravskoslezského národního divadla v Ostravě s hudebním vystoupením Televarieté v operetě.
Text a foto Růžena Hasilová

Sportovní ples obce Josefov.

www.josefov.eu

Obec Kostice vstoupila do roku 2011
s plnou odpovědností zahájit realizaci
akcí, které obsahuje program pro volební období 2010-2014.
Veškeré budování stanovené rozpočtem
na letošní rok je projekčně, včetně příslušného povolení a prováděcích projektů, připraveno, realizace byla zahájena
měsícem dubnem 2011. Z hlavních akcí
jmenuji rekonstrukci chodníků na ulici
Nová v délce 900 m, rozšíření dětského
hřiště o další hrací prvky pro děti nad 10
let, osvětlení hřiště a tenisových kurtů,
rozšíření veřejného osvětlení a místního
rozhlasu na ulici Lanžhotská. Nově bude
vybudována kanalizace v prostoru vedle
Kostického rybníka, na kterou bude navazovat nová komunikace, čímž vytvoříme vhodné podmínky a klidovou zónu
pro procházky našich občanů.
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Vzhledem ke stále značnému zájmu
o pozemky pro výstavbu rodinných
domků v lokalitě Padělky, bude postupně prováděna příprava pro dalších 16
stavebních míst. V současné době zahájila obec jednání o výkupu pozemků
a následně bude přistoupeno k projektové přípravě inženýrských sítí.
Hlavním záměrem pro volební období
je výstavba sportovního objektu v areálu TJ Sokol Kostice. Vedení obce má
zájem, aby co nejvíce občanů vyjádřilo
svůj názor na využití zamýšlené stavby,
proto byla vyhlášena anketa a připravovaná studie bude k předloženým návrhům přihlížet tak, aby v novém objektu
našli možnost trávit volný čas děti, mládež i dospělí.
Tak jako v minulých letech i v roce letošním bude vedení obce podporovat
společenský, kulturní a sportovní život
v obci, aktivit našich občanů ve společenských organizacích a spolcích si

Fotografie z koštu vína v r. 2011.

velmi vážíme. Vedle zájmových činností
jako je TJ Sokol Kostice se svými oddíly,
Slovácký krúžek, DFS Kostičánek, rybáři, myslivci, zahrádkáři, působí v obci
také Sdružení vinařů, kynologové, Spolek motorkářů a aktivní činnost vyvíjí
také klub seniorek. Pro úplnost uvádím,
že v letošním roce budou poprvé krojové hody pořádané Slováckým krúžkem
a chasou a pod záštitou obce.
Tolik jen krátce k dění v obci Kostice v roce 2011. Věříme, že za pomoci
a podpory občanů se budou připravené
akce postupně realizovat.
Na závěr je třeba podotknout, že budování se bude odvíjet od finančních
možností obce. Na všechny hlavní akce
jsme, v rámci vyhlášených dotačních
programů, podali žádost o dotace a po-

kud budeme alespoň zčásti úspěšní, budou vytvořeny předpoklady pro úspěšné
plnění závazků, které jsme našim občanům jako zvolení zástupci obce dali.
JUDr. Anna Bradávková, starostka

Dětské hřiště.

Velikonoční výstava.

www.kostice.cz
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Ladná

Lanžhot

Oprava hasičské zbrojnice
Členové SDH Ladná se mohou radovat, ptáte se z čeho? Obec se pustila
v loňském roce do opravy a rekonstrukce hasičské zbrojnice. V roce předcházejícím došlo k vybudování sociálního
zázemí, šaten a kuchyňského koutu.
Pádným důvodem k opravě bylo i založení kroužku Mladých hasičů, který
navštěvují děti od sedmi let. A protože
bylo potřeba získat pro jejich aktivity
prostor, došlo nejen na opravu stávající
zbrojnice, ale i vybudování nástavby, ve
které vznikly dostatečně velké prostory
pro klubovou činnost hasičů mladých
i těch starších.
Původní předpoklad byl, že půjde
o rekonstrukci stávajícího objektu, ale
bohužel se zjistilo, že stěny by novou
nástavbu neunesly. Muselo dojít k demolici a vybudování téměř celého objektu
nového, osazena byla nová okna, dveře
a shrnovací dveře na dálkové ovládání
pro vjezd hasičských vozidel.
O tom, jak se oprava ladenské hasičky
povedla, se spoluobčané sami přesvědčili 18. června, kdy byla hasičská zbrojnice vysvěcena místním farářem a proběhl den otevřených dveří pro veřejnost.

Kdy se podíváme
z lanžhotské věže?
Občanské sdružení Spolek pro Lanžhot
ve spolupráci s farností a městem zahájily přípravné práce na zpřístupnění
vyhlídky na věži lanžhotského kostela.
Zastupitelstvo města odsouhlasilo na
tuto akci finanční dar ve výši 600 000
Kč, což umožnilo začít s výměnou
nosné konstrukce zvonů. Další etapou
bude rekonstrukce schodiště, na kterou
probíhá výběrové řízení na dodavatele. Ve snaze investora je dokončit dílo
do zahrávání lanžhotských hodů, které
bude v letošním roce 21. srpna. Všichni
věříme, že přestože se jedná o náročné
práce a termín je velmi krátký, vyhlídku
se podaří dokončit.

Hasičská zbrojnice v Ladné po rekonstrukci.

občanů Ladné připravilo výstavu „Jak
jsme se ženili a vdávaly“, proběhla soutěž o „Nejlepší pokrm z listového těsta“.
Do celého odpoledne se zapojili zájmové spolky i jednotlivci – hasiči, sportovci, chovatelé, krojovaní, tenisti, myslivci,

v Ladné, rozhodlo zastupitelstvo, že si
vystaví za našetřené finance z předchozích čtyř let vlastní kulturní dům, který
by zároveň sloužil jako tělocvična pro
základní školu i veřejnost. V současné
době probíhá přeložení vedení vody a
plynu a věříme, že se nejpozději na jaře
příštího roku do stavby tolik potřebného
zařízení pro obec pustíme.

Multifunkční objekt

Vystoupení mužáků v rámci Dne pro Ladnou.

Již v závěru roku loňského zahájila obec
přípravy k výstavbě multifunkčního objektu, což je kulturní dům s tělocvičnou.
Hlavně o potřebě výstavby tělocvičny
se již několik desítek let pouze mluvilo,
ale k činu se nikdo neměl. Takže když
se v roce 2010 ukázalo, že není možná domluva s majitelem jediného sálu

www.obecladna.cz

Zpívání sborů
Na poslední dubnový den si ženský
sbor z Lanžhota pozval hosty z daleka
i blízka a uspořádal již 4. zpívání sborů. Pozvání přijaly a rády přijely tyto
sbory: ženský sbor z Hroznové Lhoty,
Sekul, Krakovan a Tvrdonic a mužský
sbor z Týnce. Na cimbál je doprovodil
jako vždy František Šulák. I když většina
účinkujících byla nebo se blížila důchodovému věku, jejich hlasy stále zněly,
jako kdyby jim bylo všem dvacet. Vystoupení bylo velmi pěkné a připravená
scénka rozesmála všechny přítomné.

Městský úřad Lanžhot zřejmě jako jediný úřad v okolí provádí slavnostní obřad pro všechny manželské páry, které
v daném roce oslavují 50, 55, 60, 65 a
více let společného života. Tyto manžele zveme na slavnost do obřadní síně
městského úřadu, kde je připraven kulturní program a projev starosty, předána gratulace starosty s malým dárkem.
Obřad je zakončen společným obědem.
Všemi oslovenými manželskými páry je
pozvání přijímáno a ohlasy jsou vždy
jen kladné. Pouze v ojedinělých případech, např. z důvodu nemoci, nemohou
přijít. V letošním roce se tento obřad
uskutečnil 21. května a do obřadní síně
přišli manželé Růžena a Josef Gajdovi,
kteří si již připomněli 55 let od uzavření
manželství a manželé Jarmila a Anton
Slováčkovi, Ludmila a Antonín Kraicingerovi, Marie a Antonín Zapletalovi,
Ludmila a Vojtěch Strakovi a Vlastislava
a Josef Uhrovi, kteří nastoupili společnou cestu životem před 50 lety. Přejeme
všem hodně zdraví, klidu a spokojenosti
do dalších společných let.
Hana Tučková, matrikářka MěÚ Lanžhot

Před třemi roky v kulturní komisi padl
návrh, že v tento den poděkují děti maminkám společně při vystoupení na Náměstí. Akce se všem líbila, a tak vznikla
nová tradice. Letos nás trochu zlobilo
počasí a pro jistotu se všichni přesunuli do Společenského domu. Prostoru
bylo sice méně, ale dětem to nevadilo
a předvedli všechno, co si pro maminky
připravily.
Martina Čadová

Prohlídka vycpanin u Josefa Martušky.

včelař pan Josef Vošvrda a pohostinství
U Parku. Děti se mohly povozit na konících pana Petra Vlašice, zařádit si na
skákacím hradu a trampolíně. Večerní zábava s country skupinou Amulet
a ukázka formanských jízd pana Petra
Vlašice musely být pro nepřízeň počasí
zrušeny. Přesto můžeme říct, že se nám
i letošní Den pro Ladnou vydařil.

Závěrečnou píseň zazpívaly sbory dohromady.

Den matek

Den pro Ladnou
V loňském roce si občané Ladné poprvé
uspořádali den, kdy sami sebe prezentovali ostatním nebo si mohli vyzkoušet,
co zvládnou a umí. Protože se akce setkala s kladnou odezvou, rozhodli jsme
se i v letošním roce „ladenský den“
zopakovat.
Celý den začal dopoledne u kaple
sv. Michala, která byla v loňském roce
opravena, kde sloužil mši svatou farář
Mgr. Pavel Křivý. Na odpoledne si své
vystoupení nachystal mužácký sbor
Lanštorfčané, který si přizval mužácký
sbor z Moravského Žižkova a cimbálovou muziku Jožky Severina. Sdružení

Netradiční obřady

Den pro Ladnou - výstava v budově školy.

Společná fotografie jubilantů z roku 2011.

Výlety pro důchodce
Starší spoluobčané vznesli na obec požadavek, že by chtěli založit Klub důchodců, ale bohužel se nenašel žádný, kdo by
tento spolek vedl, takže obec vyšla těmto
občanům vstříc alespoň organizováním
pravidelných „výletů pro důchodce“. Navštívili jsme už hrad Bouzov, Mladečské
jeskyně, výstavu Flora Olomouc, České
Budějovice a výstavu Země živitelka, zámek Kunštát, Šmelcovnu v Boskovicích,
pivovar Černá hora. Chystáme se do Kroměříže a historické Olomouce. Výlety jsou
nejen pro zmiňované důchodce, ale i pro
ostatní veřejnost.
Stranu připravila: obec Ladná
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Oprava fasády věže byla dokončena v r. 2010.

Úspěšné dokončení přestavby bude
závislé na dostatku finančních prostředků. Za tímto účelem se pokračuje ve
veřejné sbírce, jsou oslovováni rodáci,
podnikatelé a široká veřejnost Lanžhota
a okolí. Pokud chcete vyhlídku podpořit, máte možnost zaslat na účet finanční
dar, za který předem děkujeme. Odměnou vám bude krásný výhled do okolí
lužních lesů, soutoku Moravy a Dyje, výhled na Rakousko a Slovensko a hezký
pocit z příspěvku na dobrou věc.
Číslo účtu: 221 811 595/0300
Za OS Petra Racková

Vystoupení na Den matek je další příležitostí
nastrojit děti do krásných krojů.

www.lanzhot.cz

Farmářské trhy
Kulturní komise Městského úřadu Lanžhot připravuje na den 13. srpna 2011
Farmářský trh v Lanžhotě. Vyzýváme
tímto zemědělce, pěstitele, chovatele,
výrobce sýrů, výrobce potřeb pro zemědělce a chovatele a další prodejce
vhodného zboží pro tyto trhy z blízkého
i vzdálenějšího okolí, aby přišli na tuto
akci do Lanžhota prodávat své zboží.
Žádáme, abyste se předem nahlásili
na Městský úřad Lanžhot, paní Tučková
– tel. č. 519336107, mobil 721381438,
kde také obdržíte podrobnější informace o Farmářském trhu.
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Lužice

Moravská Nová Ves

Rozhovor s Oldřichem Mikulicou - fotografem, kameramanem a ornitologem

Velikonoce nanečisto

obrovský fenomén v evropské přírodě.
Neznám zajímavější ptačí druh u nás.
Navíc jsem deset let spolupracoval na
výzkumu toho druhu a lužické rybníky
jsou známým pojmem v evropské a světové ornitologii, aniž to naši občané tuší.

„Příroda je divadlo, které nepotřebuje
režiséra a přesto se v něm odehrávají ty nejpůsobivější scény. Asi je to tím,
že zde probíhá představení jménem
ŽIVOT.“

Mnoho lužických občanů donedávna
ani netušilo, že mezi nimi žije známý a uznávaný fotograf, kameraman
a ornitolog Oldřich Mikulica. Jeho
činnost je natolik zajímavá, že stojí
za to vás s ní blíže seznámit. Proto
jsem mu položila několik otázek.
Kdy tě začalo zajímat dění v přírodě a
jaké byly první kroky v tomto směru?
Od mládí mě život v přírodě přitahoval.
Později jsem si uvědomil, že by bylo
dobře to, co jsem viděl a prožil, zachytit na filmový pás. Začátky byly velmi
těžké. Technika nedokonalá, omezené
možnosti objektivů, a ani film se nedal
koupit takový, jaký by si člověk přál.
Prošel jsem tak postupně za více jak
čtyřicet let od černobílé fotografie přes
barevnou až k dnešní digitální.

Své zálibě se věnuješ více než 40 let,
a za tu dobu jsi také spoustu věcí
publikoval. Určitě není snadné vydat
knihu. Co všechno tomu předchází?
Kniha, to je vždy srdeční záležitost. Je
to spousta let práce, kdy se snažím realizovat stanovený cíl. Je to něco, co
tady zůstane, protože kniha se nedá
odložit jako časopis. Je velmi obtížné
prosadit vydání obrazové publikace o
přírodě, a o to více si vážím „zatím“ pěti
realizovaných knih.

Přispíváš také do časopisů, např,
National Geographic, spolupracuješ
s časopisem ABC, které tě prezen-

Oldřich Mikulica.

tuje jako jednoho z nejznámějších
fotografů naší přírody. Jak vypadá
taková spolupráce?
Mnoho fotografů má sen publikovat
v prestižním National Geographic, mě
se to zatím podařilo dvakrát a to s kukačkou a roháčem obecným. Jinak jsem
publikoval své obrázky v mnoha našich
i zahraničních časopisech, kde je spolupráce většinou výborná. Okamžitě
dají zprávu, zda o příspěvek mají zájem
či nikoliv, u nás se to ještě nenaučili.

V roce 2010 jsi zastupoval Českou
republiku na mezinárodním festivalu populárně-vědeckých a dokumentárních filmů EKOFILM 2010
filmem Hýčkaný vetřelec – skrytý život kukačky. Mezinárodní porota ti
udělila cenu Ministerstva životního
prostředí. Mohl bys nám přiblížit
průběh této mezinárodní události?
Ano, byl to 36. ročník tohoto festivalu.
Je to dosti velký úspěch, když uvážíme,
že jde o mezinárodní filmový festival,
kterého se zúčastnilo celkem 226 filmů
ze 40 zemí z celého světa. Kukačka je

Podílel ses na natáčení dokumentárních snímků pro Českou televizi,
někdy jako kameraman, některé jsi
sám režíroval. Byla to např. spolupráce s režisérem Václavem Chaloupkem při natáčení třináctidílného večerníčkového seriálu Vydrýsek,
série filmů z přírody v rámci TVŠ –
zábavná škola – cyklus Vodní ptáci a
Příběhy z přírody.
Těch aktivit bylo pochopitelně více.
Spolupracoval jsem i s bratislavskou
TV na večerníčkovém seriálu Pi a Pa a
„Čo rozprávala teta srna“. Možná starší
generace ještě pamatuje. Jinak v cyklu
Vodní ptáci a Příběhy z přírody, kterých
bylo zatím dvacet dílů, jsem stál za kamerou i vše režíroval.

Chystáš další spolupráci s ČT, nějaké
samostatné akce, vydání nové knihy?
V letošním roce ve spolupráci s ČT připravuji tři dokumenty o jižní Moravě.
Tedy opět srdeční záležitost - představit
přírodu kraje, kde jsem se narodil (vysílat
se bude letos v pátky 9., 16. a 23. prosince v podvečerních hodinách). A vydání
nové knihy? To bych velice rád, protože
mám tři připravené (o naší přírodě, přírodě Španělska a Norska) v „šuplíku“,
jenže jejich realizace je velmi obtížná.

Kteří ptáci a jiné živočišné druhy se
vyskytují v naší lokalitě v největším
počtu a kteří jsou naopak vzácní?
Lužice mají obrovskou výhodu, že je obklopují tři základní biotopy. To je voda, les
a step (byť kulturní). Proto je zde bohatá
pestrost ptačích druhů, které asi většina
občanů nikterak nevnímá. Nejvíce si zřejmě všímáme v zimně havranů polních a
na podzim špačků obecných, kteří jsou
zastoupeni ve velkém množství. Pochopitelně relativně, protože i tyto druhy ubývají. Naopak můžeme pozorovat nad obcí
přelety divokých husí nebo kormoránů,
kteří se tady dříve téměř nevyskytovali.

Děkuji za rozhovor a doufám, že nebyl poslední...
Věra Kotásková

www.luziceuhodonina.cz

O čtrnáct dnů dříve si mohly děti z MŠ
společně s dětmi z rakouského Rabensburgu vyzkoušet tradiční české i rakouské velikonoční zvyky. V rámci projektu
Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých
se uskutečnilo již druhé společné setkání, při kterém měly děti možnost využít
získané jazykové dovednosti, ale především seznámit se s tradicemi a zvyky
jiného národa. Své kamarády přivítaly
písničkami a tanečky, zacvičily jim při
hudbě, ba dokonce zahrály pohádku
O řepě - samozřejmě vše v německém
jazyce, jak se to naučily se svou lektorkou Alicí Brychtovou. Nejvíce se rakouským dětem líbilo pletení pomlázky,
především její praktické využití, jelikož
u nich doma tento zvyk neznají. A jak
se to má správně dělat, to předvedly
malým návštěvníkům děti z Jatelinečky.
V krátkém pásmu děvčátka vynášela Morenu, vila věneček, chlapci zase chodili
s řehtačkami a po „šlahačce“. Malé koledníky ocenili nejenom rakouští hosté, ale
i zástupkyně brněnského Střediska služby školám, které celý projekt zastřešuje.
Všechny zúčastněné přišel na závěr pozdravit místostarosta obce, a tak i on měl
příležitost uplatnit své jazykové znalosti.
Celé předvelikonoční setkání probíhalo
v příjemné, přátelské atmosféře a spokojené dětské tvářičky byly důkazem toho,
že jazyková bariéra byla pro tentokrát
stoprocentně překonána.
Karla Klusková
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Snímkem se vracíme k „bronzovému“ vystoupení souboru Jatelinka.

Jatelinka třetí v kraji
V D. Bojanovicích se 2. dubna sešlo
téměř 500 dětí z celého Podluží na Regionální přehlídce dětských folklorních
souborů. Jatelinka z Moravské Nové
Vsi zvítězila a postoupila do krajského kola. Krajská přehlídka se konala
30. dubna v kulturním domě ve Strážnici
a zúčastnilo se jí deset nejlepších soubo-

rů z celého Jihomoravského kraje. Děti
předváděly na jevišti své umění v tematických pásmech plných her, říkadel, písní, různě zpracovaných tanců a tanečků,
ukazovaly také krásu krojů patřících k
jejich regionu či vesnici, a to vše doprovázely skvěle připravené cimbálové
muziky. Jatelinka se předvedla s novým
pásmem „ Na svatého Jána“ a vystoupení se dětem vskutku povedlo. Pochvalu
zaslouží také souborová cimbálová muzika, která hraje teprve od března a vystoupení ve Strážnici bylo pro ni velkou
zkušeností. Vedoucí všech souborů se
po vystoupení svých svěřenců sešli na
strážnickém zámku spolu s odbornou
porotou, která měla nelehký úkol - vybrat
tři nejlepší soubory. Do celostátního kola
v Jihlavě poslala Kyjovjánek z Kyjova a
Májíček z Brna. Jako třetí nejlepší soubor
byla vyhodnocena Jatelinka z Moravské
Nové Vsi, která bude kraj reprezentovat
na některém z folklorních festivalů.Toto
ocenění, jež je současně krásným dárkem k 15. výročí založení Jatelinky, udělalo všem obrovskou radost, ale zároveň
se pro ni stalo zavazujícím.
Tyto informace jsme získali od vedoucí
Jatelinky Vlaďky Časné, která spolu se
svým manželem stojí za všemi úspěchy
tohoto dětského souboru.
(rr)

Úspěšné mažoretky
V sobotu 16. dubna se do sálu místní sokolovny sjelo 376 mažoretek na
kvalifikaci Mistrovství České republiky
v mažoretkovém sportu. Přivítali jsme
soutěžící z patnácti měst, dokonce až
z Karviné, Opavy, Příbrami, Třebíče, a
samozřejmě místní mažoretky Neonky.
Čtyřčlenná evropská odborná porota
hodnotila po celý den skupinová i sólová vystoupení zúčastněných. A jak
dopadly naše mažoretky? Více než
úspěšně. Skupina Neonek získala zlato
jak v paličkové, tak i třásňové skladbě
a postupuje do semifinále MČR. Pěkná
umístění získaly všechny tři sólistky z
Moravské. Aneta Hasilová se dokonce
stala vítězkou v sólu třásní - kategorie
juniorek a postupuje přímo do finále
MČR ve Valticích, Renata Magyarová
obsadila čtvrté místo v sólu třásní - kategorie seniorek (nad 15 let) a Lucie
Kavanová byla sedmá v sólu paličky kategorie seniorek. Tato akce by se ne-

www.mnves.cz

Společný snímek Neonek z Mor. Nové Vsi.

mohla uskutečnit bez finanční podpory
ze strany sponzorů a úřadu městyse.
Touto cestou všem děkujeme, stejně tak
i představitelům obce a základní škole
za organizační pomoc.
Bc. Lenka Kostovčíková, vedoucí Neonek

Den řemesel v novém
Letošní Den lidových řemesel, v pořadí
již třináctý, byl zároveň pilotní prezentací
regionu Podluží. Hostem byl sousedící
Region Hodonínsko. Na 17 okolních obcí
zde nabídlo to nejlepší z tradiční slovácké
kuchyně, přeživší řemeslo, ale také bohatý kulturní program, v němž vystoupilo
asi třicet souborů. Přes počáteční nepřízeň počasí přišlo na dva tisíce návštěvníků a ohlasy na akci byly velmi kladné.
Organizačnímu týmu se podařilo obnovit
stylovou čistotu a Den řemesel obohatit
právě o zmíněnou prezentaci. Starostové
zúčastněných obcí se zde domluvili, že
region Podluží už součástí Dne řemesel
zůstane, a pořadatelé se zase budou
snažit zajistit každoročně účast dalšího
hostujícího regionu. Rádi bychom Podluží zviditelnili i v zahraničí, aby do našeho
krásného kraje přijíždělo ještě mnohem
více návštěvníků, kteří by toužili poznat
jeho zajímavosti a specifika.
Regina Lanová

Každá obec ve svém stánku představila své
tradiční výrobky a nabízela místní speciality.
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Moravský Žižkov

Nový Poddvorov

Znáte geocaching?

Vinařský spolek Nový Poddvorov

Už jste slyšeli o geocachingu, tj. hledání „pokladů“ za pomoci GPS souřadnic
a řešení nejrůznějších úkolů? Nebo jste
mu už propadli? Vyzkoušejte nově instalované „kešky“ v Moravském Žižkově. Při hledání té první si můžete projít
celou obec a prohlédnout si přitom vše
zajímavé od kapličky, nové kostela až
po sklepní uličky. Druhá je věnována
zajímavé a moderní dominantě obce,
kterou je právě kostel Panny Marie Vítězné, dostavěný a vysvěcený v roce
2002. Od dubna už do Žižkova kvůli
geocachingu zavítalo již 75 hledačů a
další neustále přibývají.

Vznik vinařského spolku je datován do
druhé poloviny roku 2008, kdy se několik vinařů, kteří se pravidelně již několik
let v zimním období setkávali při ochutnávkách mladých vín, rozhodlo založit
vinařský spolek, ve kterém by členy vzájemně pojila úcta a respekt k vinařské
tradici. V současné době má spolek 19
členů. Hlavním cílem spolku je sdružovat vinaře stejného myšlení a principů,
výroba kvalitních vín, dále pak propagace vinařství, vinařské turistiky, kultury
konzumace vína a v neposlední řadě
tolik diskutovaných šetrných postupů
směřujících k větší ekologizaci vinohradnictví. Spolek je dobrovolným sdružením
fyzických osob, přičemž členství není
vázáno na trvalý pobyt v obci, taktéž
není nutné vlastnit vinici či sklep v katastru obce Nový Poddvorov. Převážná část
členů jsou profesionální vinaři - rodinná
vinařství, ostatní členové spolku vinaří
jako malovinaři, kdy je pro ně práce potěšením a víno radostí. Silnou stránkou
je, že všichni členové se snaží udržovat
a dále rozvíjet rodinné vinařské tradice,
které jsou u nás založeny na produkci
kvalitních vín. Tímto směrem se chceme i nadále ubírat a udržovat vinařství
na vysoké úrovni. K této úrovni přispívají
i každoročně pořádané dny otevřených
sklepů a poznávací zájezdy do vinařských oblastí nejen domácích, ale i zahraničních. Letos byl zájezd směřován
do oblasti rakouského Štýrska.
Jedná se o oblast s vysokým podílem
suchých bílých vín a výraznou, avšak ne
nepříjemnou kyselinkou. Špičková jsou
zvláště štýrská bílá vína odrůd jako Ryzlink vlašský, Sauvignon nebo Chardonnay, z červených odrůd pak Zweigelt,

Místní výstava vín
Svatojosefský košt vín, který už tradičně
uspořádal vinařský spolek Žižkovští vinaři, se letos trefil přesně na 19. března.
Vzhledem k tomu že loňské počasí vinařům příliš nepřálo, se sešlo o něco méně
vzorků vín, než bývá obvyklé – z celkového počtu 573 bylo 340 vzorků bílých,
198 červených a 35 růžových. Z tohoto
počtu dodali místní vinaři 179 vzorků,
druhou nejzastoupenější obcí byly Velké
Bílovice se 127 vzorky. Vína byla hodnocena v 18 komisích pod dohledem odborné subkomise. Bylo rozdáno 173 diplomů za vzorky vín, které při hodnocení
obdržely 83 bodů a více.
Šampionem výstavy se stal v kategorii bílých vín Muškát moravský, pozdní
sběr, ročník 2010, vinařů J+J Buriánkových z Hlohovce, nejlépe hodnoce-

Víno na místní výstavě vín v Moravském Žižkově nalévají krojovaná děvčata.

ným červeným vínem se stal jakostní
Dornfelder, ročník 2010, místního vinaře Miroslava Příborského a nejlepší kolekcí vín se stejně jako loni prezentovali
opět J+J Buriánkovi z Hlohovce s průměrným hodnocením 86 bodů. Také letos byla udělena zvláštní Cena starosty
Moravského Žižkova pro nejlépe hodnocená vína místního vinaře – oceněným byl Stanislav Veverka, č. 394, za
svůj Ryzlink rýnský, pozdní sběr, ročník
2010 a Zweigeltrebe rose, pozdní sběr,
ročník 2010.
Ochutnávku účastníkům koštu opět
zpříjemňovala osvědčená cimbálová
muzika Slovácko ml. z Mikulčic s primášem Petrem Maradou.

Vystoupení folklorního souboru Žižkovjánek na Prvomájové besedě se seniory.

www.moravskyzizkov.cz

Atmosféru místní výstavy vín zpříjemňovala
cimbálová muzika Slovácko ml.

Prvomájová beseda se seniory
Tradiční beseda zástupců obecního
úřadu s důchodci letos připadla na neděli 1. května 2011. Žižkovské seniory
v krásně nazdobeném kulturním domě
poprvé přivítal nově zvolený starosta
Josef Osička, poděkoval jim za práci,
kterou pro obec vykonali a vyzval je
k aktivní účasti na dalším rozvoji obce,
kde jejich životní zkušenosti mohou být
pro všechny velkým přínosem. V následném kulturním programu vystoupily
děti z mateřské školy s pásmem veselých písniček, následovalo vystoupení
místního národopisného souboru Žižkovjánek a také exotické vystoupení břišních tanečnic. Následnou volnou zábavu a povídání zpestřily písně z mládí
našich dědečků a babiček v podání
místních harmonikářů.
Stranu připravil: Mgr. Jaroslav Čech
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Členové vinařského spolku z Nového Poddvorova na návštěvě ve Štýsku.

Svatovavřinecké a Blauburger; růžovým
vínům dominuje Schilcher. Veškerá vína
byla perfektně technologicky zvládnutá
a následně dobře marketingově podpořena. Co se týká vinic – Štýrsko jako
takové je dosti hornaté, spíše jakoby
kopcovité. Vinice v některých místech
dosahují i sklonu 70%! Vyšší cena vína
z těchto oblastí je vzhledem k náročnosti
obdělávání vinic pochopitelná.
Našim cílem byla návštěva čtyř rodinných vinařství, ve kterých jsme absolvovali ochutnávku, prohlídku vinic a výrobních prostor. První den a zároveň první
zastávkou bylo rodinné vinařství Wippel,
které obhospodařuje 20 ha vinic. Z toho
vyrábí 70 tis. lahví vína a to 70 % tvoří odrůdy bílé a 30 % červené. Odpoledne se
celá výprava přesunula do Kitzecku, kde
nás přivítal pan Gerhard Wohlmuth ze
stejnojmenného rodinného vinařství. Plocha vinic, na které hospodaří, činí 54 ha.
Vinařství produkuje 240 000 lahví ročně
a vyváží 50 % své produkce do 20 zemí,

převážně evropských a sever Ameriky.
Vinařství Wohlmuth se může pochlubit
tím, že patří mezi čtyři nejlepší vinařství
ve Štýrsku. Rodinné vinařství Dreisiebner, které nás čekalo s prohlídkou druhý den dopoledne, hospodaří na 13 ha
vinic z toho 5 ha je s označením Hochsulz, tedy s označením vyšší kategorie
vín. Předposlední zastávkou bylo menší
rodinné vinařství Ulrich ve Sv. Anně. Rupert a Karin Ulrichovi zde hospodaří na
4 ha vinic. Z toho 1 ha jsou hrozny červených vín. Jejich produkce je něco kolem
20 000 lahví ročně.
Poslední zastávkou byla vinotéka ve Sv.
Anně, s ročním prodejem vín v objemu
60 000 lahví. Zde, pro nás bylo přichystáno typické štýrské pohoštění, jenž
obsahovalo místní speciality a vzhledem k tomu, že jsme byli všichni vinaři,
připravil pro nás vedoucí této vinotéky
degustaci „na slepo“, ve které vynikla
rozmanitost místních vín.
Závěrem bych chtěl jménem našeho Vinařského spolku popřát všem vinařům
hlavně přívětivé počasí, mnoho skvělých vín a současně pozvat milovníky
dobrých vín na již šestý ročník Dne otevřených sklepů v Novém Poddvorově,
který se koná v sobotu 25.6. od 10 hod.
Stranu připravili: Ivo Padalík - předseda
vinařského spolku a Jiří Veselský

Členové vinařského spolku pečlivě zkoumali vinice ve Štýrsku.

www.obecnovypoddvorov.eud.cz
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750 let obce Prušánky

Starý Poddvorov

Výstava vín

Setkání u ohňostroje

V rámci oslav 750 let od první písemné zmínky o obci se v neděli 16. dubna
konala v Prušánkách XXXII. Výstava vín
Regionu Podluží. Vinaři z celé oblasti
poskytli celkem 740 vzorků vín všech
odrůd, které se na Podluží pěstují. Po
degustaci, která se konala 3. dubna,
nastaly prušáneckým vinařům náročné
přípravy na samotnou výstavu. Všechno
dobře zvládli a v den výstavy mohli uvítat milovníky vín, kterých se sjelo do naší
obce asi pětistovka. Celý den probíhal
v příjemné atmosféře a v dobré náladě.
A protože k vínu patří i pěkná písnička,
nechyběla ani CM Guráš z Velkých Bílovic, která svým repertoárem dokázala
pobavit všechny přítomné.

Letošní rok, rok 2011 jsme odstartovali
v naší obci 2. ledna sousedským setkáním u obecního úřadu. K poslechu a
k dobré novoroční náladě nám vyhrávala
mladá dechová hudba Barborka z Mutěnic. Počasí bylo mrazivé, ale my jsme
se bohatě zahřívali - dospělí svařeným
vínem, děti teplým čajem. Rok zahájily
svým blahopřáním starostka a místostarostka obce, ke zdravici se přidali i další
členové zastupitelstva. Všechny potěšil
ohňostroj, který sice nebyl honosný a
finančně náročný, ale byl pro všechny
milým překvapením. Děti si vypustily
létající lampionky se svým novoročním
přáním. Fascinující byly jejich rozzářené oči, které radostně hleděly za odlétajícími světelnými body. O to smutnější
byly uplakané pohledy těch, kterým se
lampion zachytil o elektrické vedení či
větve stromů. Zastupitelstvo obce bylo
velmi mile překvapeno, s jakým úspěchem se celá akce setkala. Setkání
bylo prohřáté vzájemnými novoročními
přáními a milými úsměvy obyvatel obce.

dou i nadále touto formou s občany setkávat, vyslechnou jejich názory a rady.
A ti, kteří dosud těmto akcím nefandili, se k nám příště určitě přidají. Vždyť
v současném uspěchaném životě, kdy
nemá po celý rok soused na souseda
čas a jejich konverzace se odehrává
jen formou rychlých pozdravů při spěchu do zaměstnání, je takové zastavení
a neformální poklábosení nejen příjemné ale i nutné a přínosné k vzájemnému
poznání a komunikaci.
Miroslava Hajdová

První obecní ples

Myslivci ve Starém Poddvorově

Výsledky hodnocení
Bílá vína:
Champion - Chardonnay 2009
Ing. Petr Marada, Mikulčice
87,75 b
Červená vína:
Champion - Zweigeltrebe 2010
Zdeněk Mutina, Poštorná
87, 75 b
Nejlépe hodnocené víno z Prušánek,
kterému byla udělena cena starosty:
Neronet 2010 – Morávia
Víno spol. s .r.o., Rudolf Tesařík, 89.00 b

Slavnost svěcení vinařského kříže se konala v sobotu 21. května.

určitě udělaly dětičky z mateřské školy,
je pozvaly ve svém programu na cestu
kolem světa. A protože v současné době
letí zumba, mohli shlédnout její ukázku
v provedení děvčat ze základní školy.
Pohlazením na duši byl také pěvecký
přednes domácího ženského sboru, který je pravidelným hostem tohoto setkání.
Po hlavním programu následovala volná
zábava, při níž všichni živě probírali své
každodenní starosti i radosti, ale především řešili své zdravotní problémy, které
s přibývajícím věkem narůstají. Na všech
přítomných bylo znát, že se jim setkání líbilo a odcházeli s optimistickou náladou,
v níž se odrážela jejich duševní pohoda.
Spokojenost našich seniorů je pro pořadatele velkou odměnou.

ti občanů Prušánek a hostů z okolních
obcí. Pozváni byli i kněží regionu.
Celý obřad byl velmi důstojný a podle
ohlasu byli všichni přítomní s průběhem
odpoledne spokojeni. Kříž vyřezával
Doc. PhDr. František Hradil se svým synem Františkem, malbu těla realizovala
výtvarnice paní Slavomíra Foretová.
Nový dřevěný kříž je umístěn v parčíku
při cestě k Nechorám, která je součásti
vinařské cyklostezky, takže všichni projíždějící si mohou vinařský kříž připomínající tvrdý život občanů a vinařů obce
pohodlně prohlédnout.
Stranu připravila: Vlasta Trechová
Foto: Ing. Petr Omelka

Svěcení vinařského kříže
Výstava vín Regionu Podluží.

Beseda s důchodci
Setkání s občany od 70 let se stalo v naší
obci již tradicí. Obecní úřad jej pořádá
pravidelně v polovině měsíce května. Jinak tomu nebylo ani letos, a tak se v našem kulturním domě sešlo bezmála 120
důchodců. Krátkým srdečným projevem
je uvítal starosta obce. Stručně informoval o dění v obci a také o nadcházejících
oslavách, které se připravují k 750. výročí
od první písemné zmínky o obci.
Všem bylo podáno malé občerstvení formou párků, koláčů a samozřejmě vína,
které nám věnovali místní vinaři. Největší radost našim babičkám a dědečkům

Další významnou událostí, která proběhla k výše uvedenému výročí, bylo
svěcení vinařského kříže. Tato ojedinělá
slavnost se konala v sobotu 21. května
v 16 hodin v areálu u myslivny, kde vše
bylo velmi vkusně připraveno. Realizace záměru se uskutečnila z iniciativy
kronikáře Doc. Františka Hradila, CSc.
Veškeré materiální prostředky i práce
byly na projekt věnovány občany Prušánek. Prostranství pro umístění kříže
i jeho postavení zabezpečovala Obec
Prušánky prostřednictvím finančních
darů místních podnikatelů. Kříž posvětil
při slavnostních bohoslužbách Mons.
Jan Graubner, arcibiskup olomoucký
a metropolita moravský za přítomnos-

www.obecprusanky.cz

Pod dojmem tohoto úspěchu byla připravena i další akce - První obecní ples.
K tanci a poslechu nám 19. února hrála
dechová hudba Lanžhotčanka a Flash
Band. O předtančení se postarali žáci
naší základní školy. Jejich sněhově bílé
šaty s pelerínkou prozářily slavnostní
večer. Tombola byla velmi bohatá, podílelo se na ní mnoho sponzorů, podnikatelů a firem z širokého okolí. Vyprodaný
kulturní dům byl známkou nejen úspěchu této akce, ale především touhy občanů setkávat se, bavit se a hlavně společně probírat problémy obce a tak se
podílet na jejím chodu a prosperitě. Tato
zkušenost vede mladý a nový kolektiv
zastupitelstva obce k tomu, že se bu-

Předtančení zajistili žáci základní školy.

Vinařský kříž v Prušánkách.
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Myslivecká společnost pracuje v naší
obci již 64 let. Dnes stojí v jejím čele
pětičlenný výbor vedený předsedou
Pavlem Dostálem. Činnost této organizace se zaměřuje nejen na starost
o hojnost zvěře v lesích a na polích, ale
i o sportovní střelbu a jiné myslivecké
disciplíny, jako je bezkontaktní norování.
Staropoddvorovská střelnice je vyhlášena v širokém okolí, za tímto sportem
přijíždí zájemci z celé České republiky.
Sdružení pravidelně pořádá vždy
6. července střeleckou soutěž „O pohár
obce Starý Poddvorov, zkoušky loveckých psů a svody psů ve spolupráci
s Okresním mysliveckým spolkem. Členové společnosti se zúčastňují i kynologických mezinárodních soutěží. V minulém období jejich člen Bedřich Bílek
získal 2. místo se svou fenkou Nelou
Alumínium rasy Německý Jagdterrier.
Velmi významná je několikaletá spolupráce této organizace se základní školou. Tím se snaží organizace působit na
děti, vychovávat své příští nástupce.
Nezanedbatelná je také jejich výchova nové generace k lásce k přírodě.
Každoročně pro žáky školy připravují
exkurzi na soutěžní výstavu loveckých

www.poddvorov.cz

trofejí pořádanou Okresním mysliveckým spolkem. Základní škola se na
oplátku pravidelně zapojuje do dvou
soutěží. Do výtvarné soutěže „Mé toulky přírodou“ a do přírodovědné soutěže
„O zlatou srnčí trofej“. V obou soutěžích
zaznamenala škola velmi významných
úspěchů. V soutěží „O zlatou srnčí trofej“ obsadili mladí přírodovědci naší
školy velmi hezká umístění:
Pavel Dostál – 1. místo „O zlatou srnčí
trofej“ s postupem do národního kola,
2. místo ve střelbě ze vzduchovky
Adam Horňák – 1. místo ve střelbě ze
vzduchovky

Myslivce se starají o mladou generaci.

Aleš Hassa – 2. místo „O zlatou srnčí trofej“, 3. místo ve střelbě ze vzduchovky
Jan Bílek- 3. místo „O zlatou srnčí trofej“
Bílková Petra – 1. místo „O zlatou srnčí
trofej“, 2. místo ve střelbě ze vzduchovky
Kateřina Bohunová – 1. místo ve střelbě ze
vzduchovky, 2. místo „O zlatou srnčí trofej“.
Důležitým momentem této spolupráce
je hlavní podíl členů společnosti na přípravě soutěžících.
Nejnovější úspěch, který žáci školy pro
naše myslivce získali, bylo 2. místo ve
výtvarné soutěži „Mé toulky přírodou“,
kterou svou prací vybojovala žákyně
2. ročníku Veronika Krejčí.
Pavel Dostál

Veronika Krejčí.
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Tvrdonice
Postřehy z Tvrdonic – Podluží v písni a tanci 2011

Srbským dětem ze souboru Kablovi se ve Tvrdonicích moc líbilo.
Nám jejich vystoupení rovněž.

Tvrdonská chasa přijíždí na náměstí pod máju.

Týnec
Knihovna v Týnci

Ze soutěží v tanci.

Přespolní při nedělním dopoledním sjíždění chasy.

Pozvánka na letní kino
Už tradičně zveme o prázdninách do Tvrdonic na týdenní
přehlídku filmů do přírodního amfiteátru. V termínu od 18. do
24. července pro Vás připravujeme tyto filmy:
Piráti z Karibiku 4, Zkus mě rozesmát, RIO, Čertova nevěsta,
Občanský průkaz, Western Story, Nevinnost. Občerstvení zajištěno. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Hody ve Tvrdonicích
Tadiční krojované hody připravuje chasa společně s obcí
Tvrdonice ve dnech 9. až 13. září. V pátek 9. září začneme
ručním stavěním máje, v sobotu proběhne například turnaj
v tenise, několik tanečních zábav nejrůznějších žánrů a dalších akcí. Od neděle do úterka se budou konat hody s tradičním programem.
Přijeďte se pobavit na hody do Tvrdonic.
Stárek Podluží Martin Kobzík v čele průvodu.

Fotografie ze slavností Podluží v písni a tanci 2011:
Karel Čepera

www.tvrdonice.cz
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V prvním poschodí kulturního domu
v bývalé obřadní místnosti a přilehlé
klubovně sídlí knihovna v Týnci. Prostory jsou světlé, po výměně oken v celém
kulturním domě mají okna nové žaluzie
a nové zářivkové osvětlení.
Pro návštěvníky jsou k dispozici čtyři
počítače. Nejsou sice nejmodernější,
dostali jsme je vyřazené z obecního
úřadu, ale stačí pro potřeby návštěvníků, většinou dětí, které sem chodí
„četovat“, hrát různé hry i vyhledávat
znalosti pro referáty do školy. Letos
jsme z programu Visk získali nový počítač pro knihovnici. Vše funguje přes
knihovnický program Lanius. Je sice
k dispozici modernější Clavius, s kterým pracuje stále více knihoven, ale zatím je pro nás Lanius dostačující, i když
už firma z Tábora pro tento program neposkytuje žádné inovace.
Podle posledních statistických výkazů
máme dispozici 7625 knih. Odebíráme
časopisy Burda, ABC a Vinař – sadař. Přes
remitendu, což je pravidelné dodávání
časopisů, které nebyly prodány v řádných
termínech v obchodech, odebíráme se
zpožděním dva měsíce např. Kačera Donalda, Mateřídoušku, Bravo a Bravo Girl,
Receptář, Dům a byt a další časopisy
o bydlení, motorismu, historii, dále časopisy s kriminálními příběhy a jiné.
V loňském roce zaznamenala knihovna
2118 návštěv, což bylo zlepšení proti loňskému roku o téměř tisíc, v tomto
počtu jsou většinou uživatelé internetu. Registrovaných čtenářů máme 72,
z toho 35 dětí do 15 let, není to mnoho vzhledem k tomu, že ještě před pěti
lety to byla téměř stovka. Je škoda, že
ubývá čtenářů, kteří si najdou cestu
do knihovny. Přesto jsme zaznamenali
6284 výpůjček. Doufejme, že maturanti
podle systému státních maturit po letošní premiéře pochopí, že čtení aspoň
povinné literatury jim umožní „proplout“
zkouškou z českého jazyka bez problémů. Obsahy získané na internetových
stránkách nejsou plnohodnotné k tomu,
aby si čtenář utvořil přehled o autorovi,
jeho myšlení a době.
Výhodou pro knihovny na okrese Břeclav jsou výměnné fondy, které spravuje
Městská knihovna Břeclav. V roce 2010
jsme si vypůjčili 3 soubory, což bylo víc
než 300 knih. Tyto fondy šetří peníze
obcím a umožňují čtenářům a hlavně

čtenářkám mít přehled o současné beletrii. Snažím se nakupovat pro děti moderní encyklopedie, leporela, pohádky
i dívčí romány.
V loňském roce jsme poprvé uspořádali akci Pasování čtenářů. Ve spolupráci
s paní starostkou jsme děti z 2. třídy pozvali na začátku října na obecní úřad,
kde předvedly, že čtení jim už nedělá
problémy. Skutečnou šavlí poklepala
paní starostka pasovanému na rameno,
předala knihu pohádek. Každý žáček
dostal registrační průkazku do knihovny a většina z nich opravdu znovu do
knihovny zavítala. Přišli i někteří rodiče.
Doufám, že jich v budoucnu bude víc.
Současné umístění knihovny v poschodí nevyhovuje starším návštěvníkům.
V budově obecního úřadu je nevyužitý
bývalý kinosál. Těšíme se, že se v době
co možná nejbližší naskytne dotace,
pomocí které bychom mohli v obci vybudovat bezbariérovou knihovnu s většími a účelnějšími prostory.
Mgr. Věroslava Hesová, knihovnice

Okénko do školy
Už 10. února jsme měli zápis prvňáčků,
kdy se zapsalo celkem 9 prvňáčků,ale
později jeden z nich získal odklad školní
docházky. Od 15. února probíhalo plavání pro žáky 2. a 3. ročníku, jako součást
vyučování tělesné výchovy na krytém
bazénu v Břeclavi. Posledního února
jsme si vyjeli celá škola na zájezd do
Brna, do Janáčkova divadla.
Jaro jsme přivítali hned po jarních
prázdninách, když jsme za obec vynesli Moranu, spálili ji a hodili do Kyjovky.
15. a 16. dubna se naši páťáci již tradičně zúčastnili oslav Dne Země.
S paní vychovatelkou přešli celou Pálavu,
přespali v Mikulově ve škole Hraničářů a
následující den se na Turoldu zúčastnili
oslav. A protože ani naše škola není výjimkou, kde bychom se nepotýkali s menšími či většími kázeňskými přestupky, tak
jsme se obrátili na Pedagogicko-psychologickou poradnu v Břeclavi a paní Adamusová přijela k nám mezi děti a udělala
s nimi projekt na téma Šikana a kyberšikana. Tradiční Velikonoční dílna proběhla ve škole 20. a 21. dubna. Naše
pozvání přijala folkloristka z Lužic, paní
Chlapečková. Přijela dětem udělat besedu s vlastní tvořivostí o kraslicích. Večer proběhl v duchu pana Andersena
a dětem na dobrou noc. Dne 27. dub-

www.tynec.cz

na jsme v kině Koruna Břeclav shlédli
filmovou besedu na téma Čína - země
velkého draka. V závěru měsíce si rodiče nachystali pro své ratolesti pálení
čarodějnic na školním dvoře, ale pro
nepřízeň počasí se akce odložila na dopoledne následujícího týdne, a to přímo
do školy a pak na hřiště.
Dne 13.5. jsme zorganizovali pro čtvrťáky a páťáky cyklovýlet na Vykopávky,
kde proběhl Den s archeologem. Děti
se seznámily s naší historií a také si
mohly na vlastní kůži zkusit objevovat
dávné poklady společně s archeology.
Svátek matek se konal 15. května formou besídky pro maminky v kulturním
domě. Děti si chystaly písničky, básničky, gymnastické vystoupení, ale také
dramatické zpracování klasické pohádky o Sněhurce a sedmi trpaslících.
Jarní výtvarnou a řemeslnou dílnu jsme
navštívili 19.5. v areálu Národopisných
slavností ve Tvrdonicích. Organizátorem
byl Mikroregion Podluží, který zajistil jak
dopravu, tak občerstvení. Mezinárodní
Den dětí se slavil 28.5. na místním hřišti.
V letošním školním roce se naše škola zapojila do projektu EU a získala finanční částku v celkové výši 460 000,Kč, kterou používáme na zkvalitnění a
zefektivnění výuky, koupi interaktivních
učebnic, pomůcek a tabule, na další
vzdělávání pedagogických pracovníků
a primární preventivní program. V současné době nám přibyla z těchto zdrojů
další nová interaktivní tabule.
V rámci projektu Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých 2009 – 2012 se
v mateřské škole prostřednictvím her,
cvičení, tanců, německých říkanek a
písní naši nejmenší ve školce i nadále
seznamují přirozenou formou se základy Německého jazyka. Lektorkou výuky
je paní učitelka Bc. Alice Brychtová.
Měsíc červen je pod vlajkou školních
vlastivědných výletů a loučení se starým
školním rokem a páťáky. Většina našich
akcí je zfotodokumentována na webových stránkách: zsamstynec.estranky.cz
Děkujeme rodičům, kteří se zapojují do
mimoškolních a školních akcí a děkujeme paní starostce a členům zastupitelstva obce, že nám svým přičiněním
umožnili vyučování v moderních učebnách s moderní technikou a tím mnohonásobně zkvalitnili naši práci.
Mgr. Dana Svítilová
s kolektivem zaměstnanců školy
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Region Weinviertler Dreiländereck
Volba nového předsedy regionu
Weinviertler Dreiländereck
Dosavadní předseda a starosta města Poysdorf Mag. Karl
Wilfing se nedávno stal dolnorakouským zemským radou.
Z toho důvodu se konala volba nového předsedy regionu
Dreiländereck. Novým předsedou mikroregionu byl zvolen
starosta Herrnbaumgarten Christian Frank. Gertrude Riegelhofer převzala funkci starostky Poysdorfu.
Ve své 13-tileté činnosti předsedy může Wilfing poukázat na
vysoce kladnou bilanci v regionu Weinviertler Dreiländereck.
Díky jeho iniciativě mohly být realizovány četné projekty a
spolupráce – také přeshraniční, zejména s jižní Moravou.
Mag. Wilfing je ve své nové funkci zemského rady odpovědný za resorty vzdělávání, mládeže, územního plánování,
veřejné dopravy a mikroregionů.

Toto číslo zpravodaje také podporují:

Mag. Karl Wilfing - Landesrat
Christian Frank - Regionsobmann
Weinviertler Dreiländereck
Der bisherige Obmann und Bürgermeister der Stadtgemeinde Poysdorf Mag. Karl Wilfing wurde kürzlich Niederösterreichischer Landesrat. Diese Nominierung hatte eine Neuwahl des Dreiländereck-Obmannes zur Folge. Zum neuen
Obmann der Kleinregion wurde der Herrnbaumgarten Bürgermeister Christian Frank gewählt. Gertrude Riegelhofer
folgt Wilfing als Bürgermeisterin von Poysdorf nach.
In seiner 13-jährigen Obmanntätigkeit kann Wilfing auf eine
äußerst positive Bilanz in der Region Dreiländereck hinweisen. Dank seiner Initiative konnten zahlreiche Projekte und
Kooperationen – auch länderübergreifend, insbesondere mit
Südmähren – realisiert werden. Seine Bemühungen
Mag. Wilfing ist in seiner neuen Funktion als Landesrat für die
Ressort Bildung, Jugend, Raumordnung, Öffentlicher Verkehr
und Kleinregionen zuständig.

1. Regionaler Gesundheitsaktionstag im Dreiländereck
Unter dem Motto „G’sund & fit“ präsentierte die Region am
29. 5.2011 in der Gemeinde Wilfersdorf ihr umfassendes
Gesundheits- und Fitnessangebot. Zahlreiche Organisationen, Institutionen und Vereine aus dem Dreiländereck boten
den Besuchern ein äußerst interessantes und informatives
Programm für Jung und Alt. Das Angebot reichte dabei von:
Gesundheitsstraße, Wohlfühlprodukten, gesunden Kostproben, Leistungsschau, Fachvorträgen, Sport, Spiel, Tanz und
Unterhaltung für die vielen interessierten Gäste. Im Rahmen
des 14. Regionsfestes bestand auch die Möglichkeit alternative Transportmittel wie E-Bikes und Skooter Vorort zu testen.
Weiters konnten im Zuge dieser Veranstaltung Radfahrer ihr
Fahrrad gratis kodieren zu lassen. Beim Regionsquiz zum
Thema Gesundheit und Fitness bestand die Chance, einen
der vielen wertvollen Preise aus der Region zu gewinnen. Den
Abschluss des Gesundheitsregionsfestes bildete das Klimaschutzkabarett „Wurscht & wichtig“ von Linhart und Bauernfeind.
Na snímku zleva: zemský rada Mag. Karl Wilfing, Jednatelka Rosi
Rahming, předseda Christian Frank a Mag. Brigitte Ertl.
Landesrat Mag. Karl Wilfing, Geschäftsführerin Rosi Rahming, Obmann Christian Frank und Mag. Brigitte Ertl.

1. Regionální akční den zdraví v regionu Dreiländereck
S motem „zdraví & fit“ prezentoval region dne 29. 5.2011
v obci Wilfersdorf svou rozsáhlou nabídku pro zdraví a fitness. Mnoho organizací, institucí a spolků z regionu Dreiländereck nabídlo návštěvníkům velmi zajímavý a informativní
program pro mladé i staré. Nabídka sahala od zdravotní ulice, zdravotních výrobků, ochutnávky zdravé stravy přes odborné přednášky až po sportovní vyžití, hry, tanec a zábavu
pro mnoho návštěvníků. V rámci 14. regionální slavnosti bylo
možno vyzkoušet i alternativní dopravní prostředky jako E-Bikes a skútry. Dále si mohli cyklisté v rámci této akce nechat
zadarmo očipovat svá kola. U regionálního kvízu na téma
zdraví a fitness byla možnost vyhrát hodnotné ceny. Na závěr
zdravotní regionální slavnosti vystoupil kabaret pro ochranu
klimatu „Wurscht & wichtig“ von Linhart und Bauernfeind.

Chcete se zviditelnit v celém Regionu Podluží?
Také v dalším čísle zpravodaje

ZVONY PODLUŽÍ
může být reklama Vaší firmy.
Zástupce předsedy Hans Huysza a jednatelka Rosi Rahming při zdravotní prohlídce pracovníky Červeného kříže Dolního Rakouska.
Obmann-Stellvertrerter Hans Huysza und Geschäftsführerin Rosi
Rahming bei einem Gesundheits-Check durch die Mitarbeiter vom
„Roten Kreuz“ Niederösterreich.

www.wde.at
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8000 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
www.podluzi.cz
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Kalendář akcí na Podluží

Představujeme skupinu MND

Obec

Praha

a zemního plynu na území jižní Moravy. První úspěšné vrty a čerpání ropy
se datují kolem roku 1915 v oblasti tzv.
Vídeňské pánve, která představuje i do
současnosti nejrozsáhlejší území s nalezišti ropy a zemního plynu na území
České republiky.
V posledních letech se skupina MND
zaměřuje především na dotěžování stávajících ložisek. V posledních letech investovala stovky milionů korun zejména
do vyhledávání nových nalezišť v České republice pomocí nejmodernějších
technologií, které jsou maximálně šetrné ke svému okolí.
Skupina MND rozvíjí své aktivity i mimo
území České republiky. V současné
době se zaměřuje zejména na rozvoj
své obchodní činnosti v Ruské federaci.
Prostřednictvím svých poboček v Rumunsku, Pákistánu a Maroku spravuje
investice do těžby a průzkumu ropy
a zemního plynu.
Svým zákazníkům a obchodním partnerům skupina MND garantuje profesionální přístup, vysokou odbornost
a kvalitu poskytovaných služeb.

Společenská odpovědnost

Těžba, průzkum a rozvoj
Aktivity skupiny MND navazují na více
než devadesátiletou tradici těžby ropy

Název akce

Obec

16.-19.6.

Česká chuťovka 2011 - originální festival chutí Čech,
Moravy a Slezska

Červen

MND a.s. Hodonín
Skupina MND, se sídlem v Hodoníně je
největší společností v České republice
zabývající se průzkumem, vyhledáváním a těžbou ropy a zemního plynu na
území České republiky i ve světě. Prostřednictvím své dceřiné společnosti
MND Gas Storage se zabývá výstavbou
a provozováním podzemních zásobníků zemního plynu. Komplexní služby
a servis na průzkumné vrty na ropu,
zemní plyn, geotermální energie a podzemní zásobníky plynu, opravy sond a
likvidace a revitalizace starých nebo
vytěžených sond jsou poskytovány prostřednictvím MND Drilling & Services,
největšího vrtného kontraktora v České
republice.

Datum

Společnosti skupiny MND jsou si vědomy svého postavení, předmětu podnikání a z toho vyplývající společenské
a ekologické odpovědnosti. Pozitivní
vztah k přírodě, dodržování principu zachování ekologické rovnováhy, pravidla
partnerství, podpora regionální kultury,
sportu a potřebných a rovnost příležitostí a šancí pro své zaměstnance jsou
principy tvořící pro skupinu MND zá-

kladní pilíře veškerých aktivit.
Skupina MND rozdělila prostřednictvím
svého grantového programu Energie
z přírody od roku 2005 přes 27 milionů korun na celou řadu obecně prospěšných projektů v Jihomoravském,
Zlínském a Olomouckém kraji. Žadateli
o příspěvek jsou nejen obce ale i neziskové organizace a občanská sdružení.

18.-19.6.

Dětské krojové hody, přehlídka DFS

Lanžhot

19.6.

První svaté přijímání

Prušánky

24.6.

Svatojánská noc

Lanžhot

24.6.

Havajská noc

24.-26.6.

Letní kino

25.6.

Otevřené sklepy

Nový Poddvorov

25.6.

Den otevřených sklepů

Lanžhot

• EZP 2005 – obec Lužice – projekt
„Park u Vrchnice“
• EZP 2006 – MŠ Moravská Nová Ves –
projekt „Dětské hřiště“
• EZP 2006 – ZŠ a MŠ Mikulčice – projekt „Školní a multifunkční zahrada“
• EZP 2007 – město Břeclav – projekt
„Rekonstrukce oddychového prostranství před kostelem v Poštorné“
• EZP 2007 – Junák svaz skautů a
skautek ČR středisko Ratíškovice – projekt „Skautský tábor 2007- cesta kolem
světa“
• EZP 2008 – Kyjovánek - dětský národopisný soubor – projekt „Podpora tradiční lidové kultury u dětí a mládeže“
• EZP 2009 – město Hodonín – projekt
„Studentské zelené město“
• EZP 2009 – obec Tvrdonice – projekt
„Revitalizace přírodního amfiteátru ve
Tvrdonicích“
• EZP 2010 – Římskokatolická farnost
Prušánky – projekt „Oprava varhan ve
farním kostele sv. Izidora v Prušánkách“
• EZP 2010 – město Vracov – projekt
„Vracov - hřiště pro malé i velké“
(luv)

26.6.
26.6.
26.6.

Dětský den, Josefovská modelshow
Slavnost Božího těla
Slavnost Božího těla

Červenec
Hrušky

2.7.

Den otevřených sklepů

Lužice

2.7.

Veterán cup, předhodový večer u cimbálu

Lužice

3.-5.7.

Cyrilské hody

Dolní Bojanovice

3.7.

Slavnost Božského srdce Páně

Starý Poddvorov

3.7.

Slavnost Božského srdce Páně

Moravská Nová Ves

5.7.

Den otevřených sklepů

Josefov

5.7.

Pouť do Mikulčic

Lanžhot

5.7.

Lanžhot Metoděje Prajky

Týnec

9.7.

Den otevřených sklepů

Lanžhot

10.7.

Krojový výlet

Hrušky

10.7.

Zahrávání hodů

Lužice

11.-29.7.

Sochařské sympozium Dřevo - kámen

Josefov

12.7.

Stavění hodové máje

Tvrdonice

15.-16.7.

Motohody na Podluží

Josefov

16.7.

Předhodové zpívání u cimbálu

Lužice

16.7.

Petangový turnaj

Josefov

17.-19.7.

Krojové hody

Tvrdonice

18.-24.7.

Letní kino

Josefov

22.7.

Pohodová zábav pod zeleným

Lužice

23.7.

Turnaj O putovní pohár starosty Lužic, country večer

Josefov
Lužice

23.7.
29.7.

Vernisáž sochařského sympozia

30.7.

Předhodové zpívání u cimbálu

Dolní Bojanovice

30.7.

Sraz harmonikářů

31.-2.8.

Svatojakubské hody

Srpen
Dolní Bojanovice

1.-6.8.

Letní kino

Prušánky

6.8.

Noční soutěž SDH O pohár starosty obce

Starý Poddvorov

6.-9.8.

Hody

Lanžhot

6.-13.8.

Farmářské trhy

Lanžhot
Prušánky

Beseda u cimbálu

14.-16.8.

Krojové hody

14.8.

Žehnání květin a bylin

Moravský Žižkov
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13.8.

O lanžhotský "Přegulňák"

Lanžhot

Tvrdonice

www.mnd.eu

7.8.

Prušánky

Kostice

26.8.

Lampionový průvod - rozloučení s prázdninami

Lužice

27.8.

Prkačcup - 2. ročník závodu malotraktorů

Hrušky

28.-30.8.

Krojové hody

Dolní Bojanovice

28.8.

Zarážání hory, Zahrávání hodů

Josefov

3.9.

Zarážání hory

Prušánky

3.9.

Zarážání hory

Týnec

3.9.

Předhodové zpívání

Moravský Žižkov

3.9.

Zarážání hory

Lužice

3.-4.9.

Výstava králíků a drobného zvířectva

Týnec

4.-5.9.

Krojované hody

Tvrdonice

9.9.

Ruční stavění máje

Moravská Nová Ves

10.9.

Slavnost vinobraní

Lužice

10.9.

Vinobraní, Barevné odpoledne pro děti

Tvrdonice

11.-13.9.

Krojované hody, slavnost 70 let posvěcení kostela

Lanžhot

14.9.

Dětské hody ve školce

Lanžhot

16.9.

Předhodové zpívání

Starý Poddvorov

16.-19.9.

Dýňový víkend

Hrušky

17.-18.9.

Dýňování

Lanžhot

17.9.

Ruční stavění máje

Prušánky

17.9.

Vinobraní

Lužice

17.9.

Burčák open 2011

Ladná

17.9.

Předhodové zpívání

Ladná

18.-19.9.

Tradiční krojové hody

Moravská Nová Ves

18.9.

Dýňobraní

Lanžhot

18.-20.9.

Krojové hody

Josefov

20.9.

Josefovský halloween

Lanžhot

24.9.

Hodky, předhodový koncert

Ladná

24.9.

Tradiční krojové hodky

Lanžhot

25.9.

Hodky, poděkování za úrodu

Dolní Bojanovice

25.-27.9.

Svatováclavské hody

Hrušky

Říjen

Štafetový běh

Ladná

1.10.

Drakiáda

Dolní Bojanovice

2.10.

Hodky

Ladná

10.10.

Dýňování a lampionový průvod

Kostice

15.10.

Předhodové zpívání

Kostice

16.-17.10. Krojové hody

Prušánky

22.10.

Drakiáda

Josefov

30.10.

Pouštění draků - drakiáda

Prušánky

30.10.

Podzimní výstava - tradice Prušánek

Moravská Nová Ves

4.11.

Mladá vína - podzimní otevřené sklepy

Hodonín

11.11.

Svatomartinská vína Dolní Moravy

Kostice

12.11.

"Jak u nás bývávalo"

Moravský Žižkov

12.11.

Martinská husa

Prušánky

13.11.

Vystoupení chrámového pěveckého sboru

Lužice

13.11.

Posezení s písničkou pro seniory

Starý Poddvorov

13.11.

Sousedské posezení

Prušánky

16.11.

Lampionový průvod

Dolní Bojanovice

18.-20.11. Hudební slavnosti sv. Cecílie

Říjen

Mezinárodní turnaj v kopané

Moravská Nová Ves

Moravská Nová Ves

Tvrdonice

Září

Karneval pod širým nebem ve stodole - Lidový dům

Prušánky

Dolní Bojanovice

Vybrané projekty podpořené
z programu Energie z přírody

24.6.

Týnec

Josefov

Název akce

Srpen

Starý Poddvorov

Lužice

Datum

19.-21.8.
20.8.
20.8.

Bahenní párty - motosraz
Zarážení hory
Předhodové zpívání

Josefov

20.8.

Turnaj ulic v malé kopané

Lanžhot

21.8.

Zahrávání hodů

Moravský Žižkov

21.-23.8.

Krojované hody

Listopad

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

www.podluzi.cz
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Regionální TOP projekty

Akční MAS Dolní Morava

„Život na dolním toku Moravy“ – setkání dětí z česko-slovenského příhraničí
Místní akční skupina Dolní Morava o.s.
ve spolupráci s občanským sdružením Veleš Brodské, realizovaly v letech
2010 a 2011 projekt, zaměřený prioritně
na nejmladší věkovou kategorii obyvatel žijících v obcích na Podluží a Hodonínsku.

Hlavním cílem projektu bylo oživení
vzájemné výměny kulturních a historických poznatků, tradic a zvyků mezi
regiony Podluží, Hodonínsko a Záhorí
a zejména seznámení nejmladší generace s tradicemi, zvyky, řemeslnými a
výtvarnými dovednostmi a všeobecnou
kulturou obou těchto přeshraničních regionů. Důraz byl kladen na prohloubení

vzájemných vazeb nejmladších věkových skupin a vzájemné poznání kultury
a života na obou stranách Moravy.
Projekt byl rozdělen do dvou částí. První společná akce pod názvem „Podzim na Dolní Moravě“ se konala 1. října 2010 v areálu slovanského hradiště
v Mikulčicích. Této jednodenní akce se
zúčastnilo 40 dětí z 11 českých škol
a 16 dětí ze školy v Brodském. Děti
měly možnost seznámit se například
se staroslovanským písmem „hlaholicí“,
prohlédly si staroslovanské šperky, vytvářely zajímavé ozdoby a šperky z korálků, také třeba dostupnými materiály

zachycovaly na papír okolní krajinu a
zážitky z přednášek o historii slovanského hradiště. Více o této akci jste se
mohli dočíst v pátém čísle zpravodaje.

V letošním roce pak následovala týdenní „Jarní výtvarná a řemeslná dílna“,
která byla hlavní součástí tohoto projektu. Zázemí poskytla Obec Tvrdonice,
kde v přírodním amfiteátru v týdnu od
16. do 20. května si žáci základních škol
z Podluží, Hodonínska a obce Brodské
mohli ověřit své znalosti a dovednosti.
V týdnu se postupně prostřídali žáci
ze ZŠ Čejkovice, ZŠ a MŠ Dolní Bojanovice, ZŠ Hrušky, ZŠ a MŠ Ladná, ZŠ
Lanžhot, ZŠ a MŠ Lužice, ZŠ a MŠ Mikulčice, ZŠ Moravský Žižkov, ZŠ a MŠ

višti, (mini-dílničkami), kde si vyzkoušel
pod vedením lektorů připravené činnosti a dovednosti. Děti si vyzkoušely např.
pečení a zdobení perníčků, pletení
z pedigu, výrobu papírových tašek, tex-

a předáním cen výtvarné a fotografické soutěže, která byla pro žáky ZŠ
vyhlášena počátkem jara tohoto roku.
Slavnostní vernisáž svým vystoupením
podpořily dětské folklorní soubory Kordulka ze Starého Poddvorova, Pomněnka
z Tvrdonic a Brodčánek z Brodského.
Poděkování patří obci Tvrdonice za
přípravu areálu a spolupráci při organizaci dílny. Dále také všem pedagogům
ze základních škol, kteří se jako doprovod účastnili této dílny a také vedení
těchto škol za kvalitní spolupráci při
organizaci akce.
Skutečnost, že skladba a obsah aktivit při těchto přeshraničních setkáních
dětí je stále pro tuto věkovou kategorii přitažlivá a zároveň rozšiřuje jejich
dovednosti a zkušenosti, nás i nadále

utvrzuje v jednom z našich hlavních
cílů, kterým je právě práce s dětmi
a mládeží. A nejen v této práci chce

MAS Dolní Morava o.s. pokračovat
také v následujících letech.
Ing. Josef Smetana

Společné putování
za dědictvím regionů

s MAS Strážnicko a MAS Společná
cesta a hlavním cílem je zmapování
lidových tradic a zvyklostí, místně příslušných pověstí či příběhů, dále lidové technické architektury, tradičních
řemesel, ale také specialit regionální
gastronomie a to právě uvnitř těchto tří
oblastí Jihomoravského kraje. Součástí

naší realizační části projektu bylo také
vytvoření nových muzejních expozic,
jejichž slavnostní otevření proběhlo dne
28.5.2011 v Lužicích a Rohatci.

letošního a příštího roku uskuteční čtyři
společná setkání, která budou zaměřena na výměnu zkušeností a informací
mezi účastníky.
1. setkání „Tradice a folklor“, termín
19.9.2011, na KD v Josefově,
2. setkání „Regionální gastronomie“,
termín 23.11.2011 v rakouském Wilfersdorfu,

3. setkání „Vinařství a cestovní ruch“,
termín 8.2.2012 v Čejkovicích,
4. setkání „Cykloturistika a volnočasové
aktivity pro seniory“, termín 9.5.2012
v Poysdorfu.
Počet účastníků je omezen a zájemci
z řad seniorů a seniorských organizací se mohou již teď hlásit na telefonu
774 328 072 (manažer O. Gibala).

Místní akční skupina Dolní Morava
v současné době dokončuje realizaci
projektu „Společné putování za dědictvím regionů“ spolufinancovaného
z Programu rozvoje venkova ČR. Projekt je realizován v úzké spolupráci

tilní koláž, práci s přírodními materiály a
dřevořezbu.
V pátečních odpoledních hodinách proběhla za účasti zástupců z obou příhraničních oblastí slavnostní vernisáž
celého projektu „Život na dolním toku
Moravy“ se slavnostním vyhlášením

Cesty k sobě - aktivní senioři
Dolní Moravy a WDE
MAS Dolní Morava připravuje ve spolupráci s rakouským mikroregionem
Weinviertler Dreiländereck cyklus setkání seniorů a seniorských organizací
z obou přeshraničních území. V rámci
projektu „Cesty k sobě - aktivní senioři Dolní Moravy a WDE“ se v průběhu

Více o tomto projektu se dočtete v dalším vydání zpravodaje regionu „Zvony
Podluží“.

Prušánky, ZŠ Rohatec, ZŠ a MŠ Starý
Poddvorov, ZŠ Tvrdonice, ZŠ a MŠ Týnec a ZŠ v obci Brodské.
Každý z přesně 344 žáků zúčastněných
základních škol si prošel všemi stano-

www.mas-dolnimorava.cz
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www.mas-dolnimorava.cz
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Cyklovýlet „Otvírání jara na Podluží“
Region Podluží, 13. května 2011
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