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Dolní Bojanovice
Divadelní skupina záskok

Divadelní skupina věrná odkazu
Járy Cimrmana představila bojanovským divákům již tři Cimrmanovy hry.
V prosinci roku 2006 sehráli představení Ztráta třídní knihy, v prosinci 2008 se představili s hrou
Dobytí severního pólu Čechem
Karlem Němcem a letos v únoru
překvapili diváky trhákem Záskok.

Herecké výkony pánů Michala
Veselého, Karla Krátkého, Petra
Salajky, Josefa Doležala, Lukáše
Salajky a Petra Herky si právem
zasloužily závěrečné ovace. Jak
uznávají členové skupiny, konkurovat místnímu ochotnickému
spolku, který zde již roky vede
Markéta Maláníková, bylo už od
začátku tvrdým oříškem. „Na začátku jsme chtěli něčím oslnit a
překvapit zároveň, ale v obci, kde
má monopol výborný ochotnický
divadelnický spolek, se oslňuje
publikum velmi těžce,“ usmívají
se herci. Cimrman představuje
osobitý a inteligentní humor, který
si protagonisté tohoto žánru oblí-

bili. Přesto si výsledkem herci jistí nebyli. „Z prvního představení
jsme měli trochu obavy. Největší
strach jsme měli z nepřijetí publika a vůbec vlastně z celkového
nepochopení tohoto typu humoru.
Ovšem představení se nám podařilo a bylo i dostatečně navštíveno. A to byl stěžejní okamžik pro
budoucí působení našeho spolku,“ sdělil Lukáš Salajka. Skupina s reprízou hry Záskok, která
v bojanovském Obecním domě
slavila skutečně úspěch, zatím
váhá. „Zatím převládá názor, že
bychom toto představení alespoň
jednou zopakovali, ale nevíme,
zda to bude tady v Bojanovicích,

nebo v některé z okolních obcí,“
vyjádřili se členové skupiny. Zda
herce přesvědčila reakce místního publika, kdy při závěrečném
děkování tleskali diváci vestoje,
je tak zatím ve hvězdách. Otázkou také zůstává, ve které obci
by repríza proběhla. Zatím se
herci představili jen na domácích prknech. „Hrát doma je pro
nás určitou výhodou, neboť nás
diváci dobře znají a asi je rozesměje i to, jak se naše osobnost
promítne do role, kterou představujeme,“ připouští Lukáš Salajka. Podstatou úspěchu je podle
samotných členů skupiny jejich
maximální snaha a nasazení.
Pracovní vytížení herců-ochotníků je skutečně náročné. Někteří

www.dolnibojanovice.cz

z nich totiž pracují na opačném
konci naší republiky, jiní pracují i
o víkendech, a tak je potřeba divadelního koníčka a práci pečlivě
zorganizovat. „Avšak odměnou a
díkůvzdáním za tyto aktivity jsou
nám spokojení diváci,“ shodli se
členové spolku.

Dětský krojový ples

Místní organizace KDU-ČSL zaštítila i letos přípravu Dětského
krojového plesu. Ples se konal
6. března 2011 v Obecním domě

a zatančit si přišla téměř stovka
krojovaných dětí. O nácvik programu pro starší krojované děti
se postaraly Anna Kopečková a
Jitka Nedvědická, za což jim patří velký dík. Této práci s dětmi se
věnují už několik let. V programu
vystoupil také místní Dětský folklorní soubor pod vedením manželů Vlaďky a Pavla Časných.
Soubor sdružuje děti ve věku 5 až
8 let a jejich vystoupení bylo příjemným obohacením programu.
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Hrušky
Účast na atletických přeborech

V pondělí 30. května 2011 se v
Lanžhotě uskutečnil šestý ročník
Atletických přeborů Podluží. Za
pomoci paní Husovské a pana
Malára, kteří nám pomohli s dopravou, jsme se vydali do Lanžhota. Závodů se zúčastnili sportovci
z devíti okolních škol. Naše malá
výprava nemohla konkurovat velkým školám, přesto hrušecké děti
nezklamaly. Získaly pět medailí.
Nejlépe si vedla Monika Matulová
(2.třída), která vyhrála běh na 50
m a na 300 metrů a získala dvě
zlaté medaile. Dana Valentová

(5.třída) vyhrála hod míčkem a v
běhu na 60 metrů byla druhá. Erik
Slatinský (1.třída) byl třetí v hodu
míčkem. Účast na závodech je
pro nás dobrou motivací do budoucna.

V Hruškách se udržují
folklorní tradice

věku, od čtyř let. Je to práce náročnější a také velmi užitečná. Absolvovali jsme již několik pěkných
vystoupení. V roce 2010 i letos
jsme organizovali vystoupení na
oslavu Svátku matek. Na těchto

oslavách vystupují děti ze základní školy, z mateřské školy, dospělá mládež, mužácký sbor a děti ze
souboru Šáteček. Letos nám obohatil program i chrámový sbor pod
vedením paní Marie Snopkové.
V červnu loňského roku se soubor zúčastnil folklorního festivalu
„Zpěvy na dědině“ v Kosticích.
Dále jsme vystupovali na Zahrávání hodů a na sobotním „Předhodovním zpívání“. V prosinci jsme
u rozsvíceného vánočního stromu
pěknými koledami, básněmi a říkadly zpestřili čas adventní. Letos
v březnu jsme měli možnost obohatit veselí při fašanku a předvést

Důležitým článkem pro udržení
folkloru a různých folklorních tradic v naší obci je Dětský národopisný soubor „Šáteček“. Pracujeme s dětmi již od předškolního

hru „Hudci a Turci“. V dubnu se
soubor zúčastnil Přehlídky dětských národopisných souborů Regionu Podluží v Dolních Bojanovicích. Děti zde předvedly taneček
„Čížeček“ a hru „ Hudci a Turci“.
1. května jsme byli pozváni do Moravské Nové Vsi na Den řemesel.
Zde děti vystupovaly s pásmem

www.hrusky.cz

„Děti a ptáčci“. Při nácviku programu používáme starých tradic,
které se v naší dědině udály a
které byly zapsány paní Zdenkou
Jelínkovou v knížce Lidové tance
a hry na Podluží. Vedoucí souboru jsou dvě odvážné pracovnice
paní Hana Filipovičová a paní Eva
Húrská. Velkou pomocnicí je nám
paní Jarka Filipovičová, u které
čerpáme zkušenosti. S dětmi se
snažíme co nejlépe spolupracovat
a doufáme, že naše velká snaha
se již projevuje ve vystoupeních,
které soubor předvedl. Ještě nesmíme zapomenout na rodiče dětí,
kteří tuto práci s dětmi podporují a
vždy při různých akcích poskytují
pomoc. Za to patří rodičům velké
poděkování. Přivítáme v souboru i
další děti, které mají zájem o folklor, rádi zpívají, tancují.

Školní karneval

Pro naši školu se stal již tradicí
školní karneval, který se uskutečnil
24. února 2011. Děti se po obědě
nastrojily do svých kostýmů v prostorách ŠD a poté jsme se všich-

ni přesunuli do tělocvičny. Zde
následovalo uvítání, představení
jednotlivých masek, taneční rej,
soutěž živé disciplíny, hry při hudbě. Letos nám program zpestřila
Jana Zugárková ze 4. třídy svým
tanečním vystoupením břišních
tanců. Byla moc šikovná a odměnou jí byl velký potlesk všech zúčastněných. Vítěznou maskou se
stal Eliáš Blinkal v kostýmu Šmouly. Nechyběla ani tombola. Děti si
karneval s potěšením užívaly.
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Josefov
Sportovní ples

Dne 26. února 2011 proběhl Sportovní ples obce, snad se všichni
zúčastnění příjemné bavili. Poděkování za uspořádání plesu patří
paní Hasilové, Rebendové, Pospíšilové a pánům místostarostovi Růžičkovi a zastupiteli Vnenčákovi.

Dětský karneval

te, zdvořile proto žádáme občany
a hlavně zedníky, aby nám přišli
pomoci, ať to do hodů stihneme
postavit. Práce jdou pomalu, protože se spáruje a zedníků je skutečně málo. Další akce budou v
sobotu 4. června 2011 a v sobotu 11. června 2011. A tím by byla
hlavní stavba dokončena, tuto
sobotu nás zahnal déšť. Staros-

piedestalu byla zvěčněna jejich
jména. Věčná sláva jim! Nejlepší střelec byl Šimon Bravenec s
úctyhodnými 14 góly, který hrál
za ulici U Školy. Na druhém místě skončila ulice Horní, na třetím
Nová, dále na čtvrtém Dolní a pátí
skončili reprezentanti ulice Záhumenní. Starosta věnoval bečku
piva Starobrna a tak fotbalisté i

ta zdvořile vyzývá všechny, kdo
chtějí přijít pomoci se zděním,
spárováním, natíráním a úpravou
plochy v okolí pódia, ať tyto dny
mají rezervovány pro obec. Všem
kdo chtějí přijít pomoci, upřímně
děkuji.

diváci v horkém sobotním slunci
neuschli. Letošní rok turnaji chyběla pěkná tečka v podání soupeření našich něžných poloviček, o
to více se budeme těšit na příští
rok, kdy slíbili účast staří páni a
legendy Josefova.

Dne 5. března 2011 proběhl dětský karneval k potěšení našich
nejmenších, zúčastnila se spousta krásných masek, které dětem
připravily jejich rodiče. Obec připravila dětem drobné dárečky a
paní knihovnice neúnavně děti
bavila.

Vojtěch Pospíšil ml. získal
titul vicemistra ČR
Dne 30. dubna 2011 se uskutečnilo v Brně Mistrovství České
republiky v KARATE Goju Ryu.
Gratulujeme k úspěchu a získání
krásného druhého místa v kategorii Kumite žáci nad 35 kg, našemu rodáku. Přejeme také mnoho
dalších úspěchů a děkujeme za
jeho sportovní výkony a dobrou
reprezentaci obce Josefov.

Pokračujeme v rekonstrukci Výletiště pod zeleným!

Starosta děkuje všem, kteří chodí pomáhat s výstavbou, naposled nám významně pomohli naši
myslivci. Speciální dík patří mistrům zedníkům Tondovi Piharovi,
Jankovi Krchnivému, Mirku Redkovi, Frantovi Kolibovi, Jožkovi
Bílkovi, Milanu Zelinkovi a Liborovi Horkému, kteří nám pomohli a
věřím, že ještě pomohou. Poděkování patří i Staňovi Esterkovi
st., který chodí často pomáhat i
v týdnu. Pomalu nám stavba ros-

Turnaj ulic Josefova

V sobotu 20. srpna 2011 se konal
již III. ročník turnaje ulic Josefova
v malé kopané. Konečně se hrál
fotbal pro radost, bez zbytečného
hrocení o výsledek. Je vidět, že v
Josefově se fotbal hrát umí a každý kdo má chuť a zápal pro hru,
mohl přijít reprezentovat svoji ulici. Letos vyhrála ulice U Školy!
Její reprezentanti převzali putovní pohár obce Josefov, na jehož

www.josefov.eu
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Kostice
Další medaile pro judo asi 170 judistů a judistek se ani Prohlédli si hasičský vůz s možkostičtí neztratili a zásluhou Davi- ností seznámení se s prací hasičů
Kostice
Po oba uplynulé víkendy bojovali
judisté z Kostic na velkých judistických turnajích. I přes velkou
nemocnost, kdy téměř polovina
oddílu byla v nemocenském stavu, dokázala část oddílu vzorně
reprezentovat kostické judo. Na
mezinárodní Velké ceně v judu
dne 17. 4. 2011 v Hranicích, se po
téměř půlroční pauze, zaviněné
zraněním, postavil na žíněnku Jakub Kováč (starší žák, hmotnost
nad 73 kg) a celkem bez problémů se probojoval přes vyřazova-

da Dubce vezou 1.místo a zlatou
medaili v kategorii nejmladších
judistů. Lucie Bartošová obsadila v této věkové kategorii děvčat pěkné 3. místo a bronzovou
medaili.V kategorii starších žáků
hmotnosti nad 73 kg bojovali za
kostické judisty Martin Holobrádek, kterému se však nedařilo a
byl vyřazen a Lukáš Svobodník.
Lukáš se probojoval do bojů o
medaile, kde v souboji o finále narazil na svého kamaráda a
současně soupeře z břeclavského oddílu. V posledním zápase
o bronz se vzchopil a dokázal v
souboji o třetí místo zvítězit. V kategorii starších žaček třetí místo
a bronzovou pozici obsadila ještě
Monika Tučková.

a v neposlední řadě se také mohli
projet na koni. Den byl velice vydařený a pro děti pestrý nabídkou
zábavy. Vše ještě zpříjemňovala
hudba v podání DJ Budína.

Skautský tábor - Zlaté
údolí
Letošní jedenáctidenní dobrodružství nám začalo v sobotu 16.
července. V počtu 22 dětí, 10 vedoucích a 2 kuchařů jsme se utábořili blízko vesničky Vřesovice.
Okolí tábořiště nabízelo krásný

Dětský den

cí kola do bojů o medaile. V boji
o bronzovou medaili se Jakub
opět smolně zranil a bohužel tím
přišel o třetí příčku. Za 4. místo
však získal důležité body opravňující ke startu na mistrovství ČR.
Dalším, kdo startoval ve starších
žácích ve stejné hmotnostní kategorii byl Lukáš Svobodník, který
i přes problémy ve vyřazovacích
bojích dokázal v zápase o bronzovou medaili zvítězit a obsadil
tak 3. místo. V kategorii starších
žaček v hmotnosti do 44 kg získala cenné body 5. místem Monika Tučková, která také závodila
po delší nemocenské přestávce.
Dalším turnajem, který kostičtí
judisté absolvovali byl 23.4.2011
Velikonoční turnaj v judu mládeže
v Uherském Hradišti. Při účasti

Mateřská škola Kostice a Spolek
motocyklistů Kostice pořádali v
sobotu 21. května 2011 od 14.hodin na „Rybářské bůdě“ Dětský
den. Zahájilo se divadelní po-

hádkou „Kašpárkovy pohádky“,
poté si děti své dovednosti mohli
vyzkoušet na různých soutěžích,
které byly odměněny sladkými cenami. Jak děti, tak i rodiče
mohli zhlédnout výstavu motorek.
Vydovádět se děti mohli také na
trampolíně a skákacím hradu.

www.kostice.cz

les i rybník ke koupání a nedaleký turistický cíl Cimburk. Jako
obvykle měl tábor poutavý motiv.
Letos jsme se ocitli v období zlaté
horečky a proměnili se ve zlatokopy. Vyzkoušeli jsme si rýžování
zlata i práci za dolary. Tábor byl
bohatý na sportovní aktivity - odehrálo se deset turnajů v různých
sportech. Navíc po slibovém táboráku nám v oddíle přibyli dvě
světlušky, čtyři vlčata a tři skauti.
Už teď se těšíme na další společný tábor.
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Ladná
Tříkrálová sbírka

V letošním roce se i v naší obci
již pojedenácté konala Tříkrálová
sbírka, kterou uspořádala Oblastní charita Břeclav, Místní charita
Ladná a Obecní úřad Ladná. Děkujeme všem, kteří se na koledování podíleli a všem, kteří přispěli. Letošní sbírka v Ladné vynesla
31.041,-Kč a 5,-Euro.

Fašankové veselí

V sobotu 26.února se konalo fašankové veselí. Nová akce, založená v naší obci v loňském roce,
se ujala a letos ji opět zahájila
zabíjačka u obecního úřadu. Příchozí si mohli pochutnat na vyni-

kajících zabíjačkových pochoutkách, které připravil pan Josef
Koliba za pomoci pana Stanislava Lysáka, Martina Vlka, Josefa
Pulkrábka a zaměstnanců obce.
Od 13.00hod. se po obci vydal
průvod masek, členů chasy a
Slováckého sdružení Lanštorfčané, ke kterým se přidalo mnoho
občanů.
Po několika zastávkách u „hospodářů“ se průvod pod vedením
Stanislava Holuba a Stanislava
Maxy vrátil zpět k obecnímu úřadu, kde byla akce ve večerních
hodinách ukončena. Děkujeme
všem, kteří se na přípravě akce
podíleli, panu Kolibovi a Lysákovi za přípravu zabíjačky a všem
hospodářům (v letošním roce to

byla rodina Pospišova, Šmídova,
Štollova, Svobodova, Šúňova a
Hrdličkova, u obecního úřadu občerstvení přichystaly paní Marie
Kobrová, paní Jana Balgová a
paní Jana Lucká).

Gulášofest

Skončil první ročník Gulášofestu
v Ladné a musím říct, že se setkal u soutěžících i u veřejnosti
s příznivou odezvou. Velké poděkování patří hlavnímu organizátorovi, což bylo pohostinství U
Parku v čele s manželi Čulenovými. Moderátor celého odpoledne pan Jan Čápek se o zdařilost
celé akce také velmi zasloužil.
Dle propočtů pořadatelů se akce
zúčastnilo přes 500 návštěvníků
a snědlo se téměř 700 porcí guláše.
Chtěla bych poděkovat všem
soutěžícím družstvům a uvést
názvy jejich výtvorů:
tenisti – „Kotlíkový guláš“
fotbalisti – „Všepachuť“
chasa – „Co Tesco dalo“
mužáci – „Guláš mužáckého stárka“
hasiči – „Hasičský oheň“
kališníci - „Laskominózní speciál“
Si na řadě / hospoda/ - „Guláš
proti upírům“

lavem Podrazilem, kteří se ke
gulášovému klání připravili nejoriginálněji. Jejich vybavená polní
kuchyně o tom vypovídala. Vyhrál
mužácký guláš.
Měla jsem možnost ochutnat
všechny guláše a musím říct, že
bylo těžké vybírat nejlepší, všechny byly nejlepší, každý měl svoji
originalitu. Věřím, že se podaří
zavést další tradiční akci v obci a

sejdeme se příští rok u druhého
ročníku Gulášofestu ve větším
počtu i družstev i návštěvníků.

obec - „Božský guláš“
Obzvlášť bych chtěla vyzvednout
hasiče Vlastimila Poláška s Vác-

www.obecladna.cz
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Lanžhot
Výstava vín

V sobotu 12. března byla pořádána ZO ČZS v Lanžhotě pod
záštitou Města Lanžhot tradiční
výstava vín. I přes nepříznivý rok
2010 vinaři představili návštěvníkům slušný počet 312 vzorků. Z
toho bylo 183 vín bílých, 112 červených a 17 vzorků vín růžových.
Lanžhotští vinaři dodali na výstavu 142 vzorků. Vinaři z Kostic
přispěli 36 vzorky, z Tvrdonic 34
vzorky a z Týnce bylo dodáno 17
vzorků. Menším počtem vzorků
se prezentovali z dalších okolních
i vzdálenějších obcí ze Znojemska, Kyjovska a Bzenecka. Bylo
vidět i 11 vzorků ze slovenské
Malokarpatské oblasti. Kolekci
vín z Jižní Ameriky představila firma Vinicola. Přestože podobných
akcí probíhá v součastné době v
okolí více, plnil se od 13 hodin sál
Podlužanu slušným počtem návštěvníků domácích, z okolí, ale
stále více vyznavačů vína přijíždí
z míst vzdálenějších. Kromě tradičních odrůd bylo možno ochutnat i vína méně známých či nových odrůd, jako Erilon, Kerner,
Malverina, Hybernal, Milia, Regent a jiné. Letos bylo upuštěno
od předdegustace a obodování
vín komisemi, aby se návštěvníkům dostalo dostatečné množství
vzorků co nejdéle. Tento fakt však
vůbec neovlivnil průběh výstavy.
Většina návštěvníků s tím vyjadřovala maximální spokojenost.
Návštěvníci měli možnost vlastního vyjádření v anketě, kde svými
hlasy vyhodnotili nejsympatičtější
vína. Své hlasy dali u bílých vín
vzorku Pálava, mešní víno, výběr z bobulí ze Znovína Znojmo,
růžovému Klaretu z bobulového
výběru Rulandského modrého,
ročníku 2009 Stanislava Veverky

z Moravského Žižkova. Z červených odrůd nejvíce zaujala Torysa pozdní sběr, ročník 2009 Ludmily Nečasové z Čučic. K dobré
náladě návštěvníků přispěla také
cimbálová muzika Ladislava Švidroně ze Svatobořic-Mistřína.

Lanžhot v kuželkách nejlepší
Už jedenáct let? To nemůže být
pravda! Vždyť to není zas tak
dávno, co se turnaj hrál poprvé... Psal se rok 2001, 23. leden.
To měl Region Podluží jen sedm
členů (byl tenkrát ještě „mikro“)

a aby se mohlo hrát po dvou,
postavil Lanžhot dvě družstva.
A výsledek? Jako pořadatelé a
zároveň domácí jsme se nenechali zahanbit a po ukončení a
vyhlášení zůstalo ve výsledkové
tabulce jednou pro vždy zapsáno:
1. Lanžhot, 2. Tvrdonice, 3. Lanžhot úřad. A jak to bylo dál? Dá se
konstatovat, že se nic nezměnilo,
vše je pořád stejné. Přesto, že v
roce 2003 přibyli do regionu dva
členové a v roce 2004 další čtyři.
Přesto, že jsme v roce 2008 dokonce zrušili účast druhého lanžhotského družstva, protože přibyl

www.lanzhot.cz

další člen, už dávno ne „mikro“
regionu, a družstvo Lanžhot úřad
se tak stalo lichým. Přesto, že se
od roku 2004 turnaj hraje na dvě
předkola (družstva jsou z důvodu
kapacity rozdělena na dvě skupiny) a finále (do něj z každého
předkola postupují tři nejlepší),
a tím se boj o první místo stal
těžší. Přesto všechno se Lanžhot, někdy výš a někdy níž, ale
přitom stále, drží na vítězných
stupíncích. A my pevně věříme, že tomu tak bude i nadále.
I když, kdo ví? Kdo si troufne říct,
co bude za rok. Jestli náhodou

nebyl ten letošní turnaj poslední.
Jak vypadaly přesné výsledky v
jednotlivých rocích, to tu rozebírat nebudeme, ale výsledky letošního jedenáctého ročníku vám
prozradíme:
1. Lanžhot 329 kolků
2. Prušánky 312 kolků
3. Moravský Žižkov 301 kolků
4. Týnec 269 kolků
5. Tvrdonice 262 kolků
6. Nový Poddvorov 250 kolků
Nejlepší jednotlivec:
Václav Polách, Prušánky 105 kolků.
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Lužice
Krojový ples - Plesové sklenkou vína. V tom okamžiku Jak jsme tam seděly všecky dojsme zjistily první závadu. Na ples hromady. Neshledaly jsme na
vzpomínání
Ples se konal 22. 1. 2011, byl
předtančen českou besedou. K
tanci a poslechu hrála DH Skaličané. Besedu s námi tancovala chasa z Hodonína a Mutěnic.
Celkem bylo 5 koleček. Ples se
všem líbil. Děkujeme obci za
podporu a tombolu. 22. leden byl
den, na který budou lužické seniorky dlouho vzpomínat. Nenapadl

sníh, chodníčky zůstaly suché, a
tak jsme se večer mohly směle vydat na krojový ples. Bývalo
přece zvykem, v našich mladých
létech, že chodívaly tetičky na
všechny taneční zábavy. Nebylo to kvůli tanci. Ale aby zjistily a
mohly posoudit, co všechno se
dělo na sále. Za to si vysloužily
název „súdná stolica“. A tak se
zrodil nápad, že si oblékneme
slovácké šaty a půjdeme ten starý zvyk obnovit. Pro jistotu jsme
si vyžádaly „povolení od obecního úřadu“ a v sobotu večer jsme
se vydaly na ples s obavami, kam
si sednem a jak to všechno dopadne. Ale sotva jsme přišly do
sálu, už nás vítal stárek se slovy,
že první stůl za dveřmi je náš. Zasedly jsme a hned jsme zjistily,
že lepší jsme ani sedět nemohly,
celý sál jsme měly v přehledu.
Ještě jsme neměly ani židle zahřáté, už nás vítal druhý šohaj se

si vždycky každý nosil skleničky
sám a my jsme na to v té plesové
horečce úplně zapomněly. A když
za námi přišel náš starosta s paní
místostarostkou, smutně jsme
přiznaly, že si s nimi ani připít nemůžeme. Pan starosta prohodil
slovo s kolemjdoucím stárkem a
za chviličku jsme měly i skleničky.
Připily jsme si na dobré počínání
a pak jsme se už začaly věnovat
„svému úřadu“. Kromě přespolní i
domácí krojované chase nás potěšilo, že přišly nastrojené ve fěrtochách i manželky našich ženáčů, kteří byli také v plné parádě.
Když místostarostka se starostou
pěkně v kroji pozdravili všechny
přítomné, vyzvali nás, abychom
se šly všem představit. A tak jsme
šly. Zazpívaly jsme písničku připravenou „extra pro tento večer“,
přidaly k tomu veselejší slovo a
nakonec jsme chtěly mezi sebou
zatancovat vrťák. A světe, div se,
jenom jsme dozpívaly, vyrojila se
řada ženáčů a šli jsme do kola.
Mladí šohajci zase vzali jejich
manželky, a já to nebudu sama
Súdná stolica při svojém “úřadě”
chválit, i ostatní ludé říkali, že ten
„babský vrťák“ neměl chybu. Že
si zazpíváme písničku, to jsme
věděly, že si zatancujeme vrťák
se šikovnýma ženáčama, to jsme
nečekaly, ale že sa povedeme jak
za mladých časů přes celý sál do
šenku na štamprlu, tak o tom se
nám žádné ani nesnilo. Za tu plesovou pozornost ještě dnes všem
děkujeme, sedm seniorek prožilo
mezi vámi pěkný večer. A nakonec, co sa „súdnej sto-lice“ týče,
možu enom dodat: Na plesy byla
spokojenost a veliká shoda. A ten
gdo tam nebyl, byla jeho škoda.

www.luziceuhodonina.cz

plesy žádnej vady. A za rok – no
esli ve zdraví tu budeme, přežehlíme šátky, sukně a na ples zas
dojdeme.

Fašankový karneval

Páteční dopoledne (4.3.2011)
jsme se oblékli do masek a v nich
si užívali den před fašaňkem. V
první části dopoledne proběhla
soutěž o nejlepší masku, nejlepší tanečníky a soutěž tříd v tanci.
Téměř všechny třídy se do taneční soutěže úspěšně zapojily a získaly jeden prim. Mezitím skupina
děvčat pod vedením lužických
seniorek usmažila Boží milosti a
každý tak mohl ochutnat tradiční
fašaňkové pečivo. Navštívili nás
zástupci lužické chasy, aby nás

naučili šavlový tanec a pozvali
všechny do sobotního fašaňkového průvodu. K obědu nám ve
školní jídelně kuchařky připravily
tradiční fašaňkový oběd - smažené koblihy. Děkujeme lužickým
seniorkám - paní Dvořáčkové,
Pindové a Krpálkové a členům
Slováckého krúžku (Magdě Rutarové, Petře Nesvadbové, Tereze Ištvánkové, Rosťovi Rutarovi,
Ondřeji Maradovi, Ondřeji Damborskému a Lukáši Magdolenovi)
za ochotu a obětavost přiblížit fašaňk školní mládeži.
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Moravská Nová Ves
Den otevřených sklepů

Tato již tradiční vinařská akce,
která se koná za každého počasí
v úterý 5. července (státní svátek) je spojená s ochutnávkou vín
přímo u vinařů ve sklepních uličkách Výmol, Zátiší, U Nádraží a
ve sklepích vyznačených v obci.
Celkem bude otevřeno dvaadvacet vinných sklepů od 10 do 19
hodin – dle zájmu návštěvníků.
Akce ale bude pokračovat až do
22 hodin s živou hudbou mezi
sklepy. Hraje cimbálová muzika
OLiNa (Orchestr Lidových Nástrojů), občerstvení je zajištěno.
Vstupné 300 Kč (sklenička, katalog a bločky ke konzumaci vína).
Srdečně zvou vinaři z Moravské.
Na sobotu 23. července a na některý ze srpnových víkendů plánujeme Večer s cimbálkou mezi
sklepy.

MŠ, ZŠ a Broučka se podařilo
připravit pro naše malé oslavence
hezké odpoledne, na které budou
dlouho vzpomínat. Je jen velká
škoda, že počasí nám nepřálo a
dětský den předčasně ukončil silný déšť.

Hody, milé hody...

V letošním roce připadají Svatojakubské hody v Moravské Nové
Vsi na dny 31. července - 2.srpna.
Zahájí je předhodový večer pod
zeleným v sobotu 30. července

tři dny hraje dechová hudba Legrúti z Velkých Bílovic. V pondělí
se chasa schází pod zeleným a
jde přes vesnici pro druhého a
poté pro prvního stárka. Pondělní hodové právo mají vyhrazené
mužáci, s čímž se pojí i průvod
všech krojovaných pro starostu
krúžku a pak zpět pod zelené,
kde hodová zábava pokračuje asi
od 16 hodin.Úterní hodové veselí, které začíná v 19 hodin, se
ponese v duchu recese, kdy mají
právo děvčata a převlékají se do

Počasí nepřálo

V pátek 3. června odpoledne se
v areálu místní sokolovny sešlo
přes 130 dětí, aby oslavily svůj
svátek.Ve dvoře mateřské školy Sluníčko je čekaly pohádkové
úkoly. Pomáhaly například Jeníčkovi najít perníkovou chaloupku,
vydaly se nebezpečnou stezkou
za Karkulčinou babičkou, tahaly
velikou řepu. Za odměnu je čekala zmrzlina, špekáček, sladkosti a
skákací hrad. Všechny disciplíny
pro své malé kamarády připravili
místní junáci a brontosauři. Za to
jim patří velký dík stejně jako paní
učitelkám zdejší školky a prvního
stupně základní školy, které se
ujaly malování na obličej a významně se podílely na organizaci
celé akce. Velké poděkování náleží i řeznictví Janúš, jež dodalo
špekáčky pro děti.
Jsme velmi rádi, že spoluprací

ve 20 hodin. V programu vystoupí Jatelinka, domácí mužský a
ženský sbor, z přespolních hostů
mužské sbory z Mutěnic, Ratíškovic a Dubňan. Doprovází cimbálová muzika Tomáše Svačiny a
o mluvené slovo se postará David
Pavlíček, moderátor a lidový vypravěč v jedné osobě. O hodové
neděli se v 9 hodin v kostele sv.
Jakuba slouží slavná mše svatá
za všechny neoveské farníky. Odpolední průvod krojovaných vyrazí v 15 hodin od hospody U Fizírů
a pokračuje ke starostovi pro oficiální povolení hodů, dále na faru
a pod zelené. Tam začíná od 16
hodin hodová zábava. Všechny

www.mnves.cz

chlapeckého kroje. Srdečně zvou
stárci a celá neoveská chasa.
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Moravský Žižkov
Fašank

U Sklepů, kde nás pohostili i Poláchovi a poslední zastávka byla
u Stanislava Veverky Za Kostelem. Nevím, jak se na přípravě
podíleli pánové, Ti spíš měli na
starosti „pitný režim“, ale za vynikající dobroty, například koblížky,
milosti, chlebíčky, děkujeme hlavně dámám, které s tím měly jistě

ním kulturním domem. Domácí
přišli již přestrojeni a přespolní
hupli do kostýmů až v kulturním
domě. Rovněž cimbálová muzika
ze Staré Břeclavi v pětičlenném
složení byla v maskách, nejvíce upoutal robustní houslista v
masce židovského obchodníka a
další za vodníka s vlasy zelenými jako brčál, kdo by řekl, že je to
vedoucí jistého oddělení finančního úřadu. Za všeobecného veselí
jsme se vydali v čele s muzikou
na obchůzku. Domluveno bylo
šest zastávek, kde pro nás bylo
připraveno pohoštění. Na ulici Bílovské u Jaroslava Buzrly, u starosty Josefa Osičky, v Záhumní
u Květoslava Osičky, U Školky u
Milana Hromka, pokračovali jsme
ulicí Břeclavskou k ředitelce školky Zdeně Veselé, prošli jsme ulicí

spoustu chystání, smažení a pečení. Na každém zastavení řekly
děti tradiční básničky, kdo mohl a
uměl, zpíval a chlapci ze Žižkovjánku zatančili Podšavle. Ti byli
pro tento tanec oblečeni v krojích

Letos jsme fašankový průvod
naplánovali opět na období šesti týdnů před Velikonocemi, na
neděli před Popeleční středou a
vyrazili jsme na obchůzku Moravským Žižkovem 6. března 2011.
Sraz masek a všech zúčastněných byl ve 14 hodin před míst-

masky) vezli vozík první pomoci,
ze kterého rozdávali horký čaj dětem a svařené víno dospělým. V
průběhu průvodu se k nám přidali i diváci a uzavírala ho skupina
žižkovských mladíků převlečená
za vojáky. Po příchodu zpět ke
kulturnímu domu děti i některé
masky zatančily fašankové tance,
pak se převlékly do smutečních
masek a za doprovodu faráře a
kostelníka pochovaly basu. Podle
hodnocení účastníků se fašankový průvod vydařil, jen škoda, že
bylo hodně dětí nemocných. Doufáme, že příští rok se k nám přidá
i více masek. Ještě jednou moc
děkujeme všem, kteří nás pohostili i finančně podpořili.

a kožíšcích. Letos nám sice většinu času svítilo sluníčko, ale foukal silný a studený vítr, ovšem nic
nás neodradilo. Pro případ nouze
nám naši doktoři (samozřejmě

www.moravskyzizkov.cz
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Nový Poddvorov
Obecní ples

V lednu se uskutečnil další ročník
Obecního plesu, který každoroč-

Den otevřených sklepů

Červnovou sobotu se v obci Nový
Poddvorov uskutečnil již sedmý
ročník „Den otevřených sklepů“.
Od 10:00 hodin budou otevřeny
sklepy většiny místních vinařů.

ně pořádá naše obec. Účast byla
velice hojná. Děti zahájily ples
předtančením polonézy.

Den Matek

Obec Nový Poddvorov pořádal
Den matek, v kulturním domě.
Pro všechny přítomné byl připraven bohatý kulturní program a občerstvení.

Po celou dobu bude zajištěno
občerstvení, k poslechu zahraje
cimbálová muzika.

www.obecnovypoddvorov.eud.cz
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Prušánky
Ples krojovaných

Jak už je řadu let zvykem, i letos
se v Prušánkách 23.1.2011 pořádal tradiční krojový ples. K tanci
a poslechu nám hrála skvělá dechová hudba Zlaťulka, která nás
bavila dlouho do rána. Tento rok

naše chasa, za obětavé pomoci
manželů Němečkových, nacvičila
českou besedu, kterou jsme pak
předtančili spolu s chasou z Moravské Nové Vsi. Přišla se pobavit
jak domácí, tak i přespolní chasa

a naši mužáci. Účast byla tedy
vysoká. Po předtančení již zmíněné besedy, následovala volná
zábava s nástupem krojovaných
a vyhlášením miss a šohaje plesu. Kolem půlnoci přišlo pak na
řadu losování a vydávání tomboly. Všem přítomným děkujeme za
účast a podporu. Doufáme, že se
všichni dobře pobavili a navštíví
i další letošní akce prušánecké
chasy.

Sport ve škole

S blížícím se koncem školního
roku přibývá sportovních soutěží. V květnu to byly dva závody v
rámci Regionu Podluží. Nejprve
vyjela naše štafeta do Lužic obhajovat loňské vítězství v závodu
na kolečkových bruslích. Napětí
v závodu udržoval až do konce
finišman Jirka Stávek, který uhájil 1.místo. Dalšími závody byly
tradiční atletické přebory Podluží
v Lanžhotě. Z nich jsme přivezli
řadu medailí.
Dařilo se už prvňáčkům-Denis
Kovačič získal 2 medaile, Nikolas
Netík jednu, ve druhé a třetí třídě
získali závodníci nějaké 4.místo
a pak nejbohatší na medaile byla
4.třída. Katka Švastová vybojovala hned 4! K ní se přidali ještě Kamila Zvědělíková a Vojta Salajka,
každý s jednou medailí. V páté
třídě byly pak 2 zlaté – Dominik
Fojtík za hod míčkem a Nicolas
Hošmánek ve skoku do dálky.
Závodníci z II.stupně dotáhli bodově naše umístění celkově na
3.místo. V 7. třídě byla úroda 6
medailí po jedné Vojta Sukup a
Vojta Pavelka, po 2 medailích
Aleš Tománek a Kuba Redek. V
8. třídě potěšila medaile Radku
Kotáskovou a Tadeáše Janoškaoba byli stříbrní.
Nejvíc medailí nasbírali deváťácipo jedné Martin Hančík a Simona
Chludilová, dvě zlaté Bára Kolibová a celkově 4 medaile Jitka
Šimková (2 zlaté, stříbro a bronz).
Ve čtvrtek 9.6. proběhlo 1.kolo atletické soutěže družstev ml. žactva v Hodoníně.
Na celkové výsledky si musíme
ještě počkat, ale zatím se jeví
nejúspěšnějším závodníkem Dominik Fojtík, který vyhrál vrh koulí
výkonem 9,41m a v hodu míčkem

www.obecprusanky.cz

dosáhl na 50m hranici ( v Lanžhotě to bylo 51,51m!).

TJ Podlužan
oddíl kuželek

Prušánky,

Nejlepší kuželkářská sezóna v
historii oddílu. Postup A družstva
do divize, postup C družstva do
krajského přeboru skupiny I.,
dva individuální úspěchy a to v
mužích 1. místo v kraji a v seniorkách 3. místo a s tím související postup na mistrovství české
republiky jednotlivců v mužích a
seniorkách. Ale teď od začátku.
A družstvo hrající krajský přebor
skupiny I. si jako favorit na postup
do divize počínalo od začátku
soutěže vynikajícím způsobem. Z
odehraných dvaceti šesti zápasů,
dvacet
tři vyhrálo a jen tři utkání prohrálo
a s náskokem devíti bodů celou
soutěž už čtyři kola před koncem
zaslouženě vyhrálo. S tak kvalitními výkony a kvalitou hráčů, které máme, jsme si, jak říkali ostatní
soupeři, postup jasně zasloužili.
Vždyť v průměru mezi jednotlivci
jsme měli hned pět našich hráčů
do 14.místa. První se umístil Zálešák Zd., 3.Klečka Zd., 10.Esterka St., 12.Zálešák St., 14.Horák
Rad. O postup se zasloužili tito
hráči: Hosaja Zdeněk, Horák Radek, Pihár Antonín, Zálešák Zdeněk, Zálešák Stanislav, Klečka
Zdeněk a Esterka Stanislav ml.

12

Starý Poddvorov
Naše obec

V zimním období byly uspořádány 3 plesy. Rodičovský, zahrádkářský a maškarní, který uspořádala TJ Družstevník. 23. března
byla uspořádána místní přehlídka
vín, kterou uspořádali místní zahrádkáři. 12. dubna bylo v našem
kulturním domě v rámci oslav
35. výročí osvobození naší obce
Sovětskou armádou uspořádáno vystoupení dětského národopisného souboru „Podlužánek“ z
Prušánek. Soubor pod vedením
manželů Čechových předvedl
velmi hodnotný pořad, kterým
byli přítomní občané nadšeni. V
červnu bylo tradiční setkání padesátníků naší obce, které se
konalo pod patronací Čs. svazu
žen. Hody pořádali jako každoročně TJ Družstevník a stárci.
Štěpánskou zábavu pořádali také
tradičně myslivci jako poslední
leč. Socialistický svaz mládeže
uspořádal v průběhu roku několik
diskoték, o které byl mezi mládeží velký zájem. Místní kino už pomalu začíná být v okolí výjimkou.
Jen málo obcí stejné kategorie,
jako je naše, má v provozu kino.
Za tuto skutečnost je potřeba v
první řadě poděkovat vedoucímu
kina Františku Řezáčovi, který
toto kulturní zařízení /i proti tvrdé
konkurenci televize/ stále udržuje života-schopné. V neposlední
řadě je třeba ocenit i snahu MNV
a vzácné pochopení pro potřeby
a udržení tohoto zařízení. Místní
knihovna má i letos tradičně dobrou úroveň, návštěvníci jsou hlavně z řad školní mládeže. Knižní fond je průběžně doplňován.
Sbor pro občanské záležitosti při
MNV organizuje vítání občánků
do života, a to ve spolupráci s Čs.
svazem žen, zlaté svatby občanů

obce, veřejné blahopřání jubilujícím občanům prostřednictvím
místního rozhlasu. Dále jsou pořádány akce jako pionýrský slib,
předávání občanských průkazů,
uvítání padesátníků apod.

Škola

V místní škole jsou v provozu 3
třídy a to: 1., 2. a 3. ročník, zbývající ročníky chodí do Čejkovic.
Ve funkci ředitelky základní školy
působila v zástupu za dosavadní
ředitelku Dvořákovou (rozenou
Bystřickou, v průběhu roku se
provdala), která měla mateřskou
dovolenou, učitelka Nováková.

v jednotlivých třídách: 1. třída –
27 žáků a 2. třída – 35 žáků.

Život v obci

Letos si naše obec připomíná 35
let mírového života. I když je to
poměrně dlouhá doba a mladší
generace si už válečné hrůzy nepamatuje, neměli bychom na 14.
dubna 1945 zapomínat. Navždy
nám zůstane vzpomínka na to
sobotní odpoledne, když jsme vylézali ze sklepů po několikadenním ukrývání a vítali první vojáky
Rudé armády. 35 mírových let
změnilo naši obec k nepoznání a
neškodí ohlédnout se zpět a připomenout si, co všechno se za tu
dobu v našich obcích vybudovalo
a změnilo

Další členky učitelského sboru
byly učitelky Hollanová a Příkazská. Stavy žáků v jednotlivých
třídách: 1. ročník – 16 žáků, 2.

ročník - 21 žáků, 3. ročník – 15
žáků. Žáci všech ročníků z Nového Poddvorova chodí do Čejkovic. Ve funkci ředitelky mateřské
školy působí opět Zvonimíra Kubíčková, učitelky jsou: Vaďurová,
Blažejová, provdaná Otáhalová,
Štěpánková, Blažková. Stav žáků

www.poddvorov.cz
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Tvrdonice
Krojový ples

Chasa Slováckého krúžku ve
spolupráci s obcí Tvrdonice pořádali tradiční krojový ples, který
se konál v sobotu od sedmi hodin
večer v sále sokolovny ve Tvrdonicích. K dobré náladě vyhrávala
dechová hudba Podlužanka

Výstava vín

V březnu se konal další ročník
výstavy vín. Sešlo se zhruba 600
vzorků bílých a červených vín.
Návštěvníků bylo taky hodně, jak
okolních, tak i domácích, kteří
výstavu přišly podpořit. K dobré
náladě vyhrávala cimbálová muzika. Pro hladovce bylo zajištěno
občerstvení.

luží“. Víkend na Podluží plný
rockové muziky pro přátele jedné
stopy a ostatní příznivce. Vystoupily přední rockové kapely. Akce
to byla velmi vydařená. Počasí
nám také přálo. Sešlo se na třídenní klání několik motorkářů z
celé ČR.

sklepů v prostorách národopisného areálu a přilehlé Sklepní ulici.
Návštěvníci mohli ochutnat asi
sto vzorků vín. Od 16 hodin bude
vyhrávala cimbálová muzika

Motohody

15.-17. července 2011 se konal
další ročník „Motohody na Pod-

Otevřené sklepy

Zahrádkáři a tvrdoničtí vinaři
pořádali pro milovníky dobrého
vína další ročník akce s názvem
Putování za tvrdonským vínem,
která se uskutečnila v sobotu od
10 hodin. Otevřeno bude deset

www.tvrdonice.cz
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Týnec
Letní kino

Poslední víkend v červnu bylo
promítáno v areálu Hradíštěk letní kino. Na filmy, které v okolních
obcích zhlédnou stovky diváků,
přišlo do tohoto krásného přírodního amfiteátru za příjemného
letního počasí za tři dny celkem
143 (27+54+62) platících diváků,
převážně cizích. Nedělní pohádku měly děti v doprovodu rodičů
zdarma. Po vyhodnocení akce s
velkou pravděpodobností učiníme určité korektury. Nedomníváme se však, že správným řešením by bylo nedělat v obci vůbec
nic. Všechny akce v průběhu
roku pořádáme pro naše spoluobčany a snažíme se, abychom
byli obcí živou, ve které se rozvíjí
společenský a kulturní život. Byli
bychom tedy rádi, kdyby občané
nabízených příležitosti více využívali a podpořili je svou účastí.

Komunikace
Moravská
Nová Ves - Lanžhot

Dlouho očekávaná a žádaná
rekonstrukce komunikace je v
plném proudu. Jako vždy při podobných pracích je pozorně sledována a podrobována kritice,
někteří ji hodnotí kladně, jiní jsou
nespokojeni. Na obou koncích
obce budou vybudovány zpomalovací ostrůvky se záměrem
donutit rychle projíždějící automobily a motocykly ke zpomalení. Ostrůvky budou označeny
značkami tak, aby je každý řidič
v čas zpozoroval a mohl v čas
zareagovat snížením rychlosti.
Občané, kteří mají problémy s
vjezdem na svůj pozemek, musí
jednat s majitelem komunikace –
Správa a údržba silnic JMK, vedoucím pro oblast Břeclav je Ing.
Hádlík. Dosud se vždy, pokud to

bylo možné, dohodli. Souběžně
se stavbou rekonstrukce komunikace byla na Hlavní ulici vybudována kanalizace s odbočkami
pro obytnou zónu vymezenou v
územním plánu obce. Uzavírka
komunikace Týnec – Moravská
Nová Ves, původně plánovaná do
konce července, je prodloužena o
14 dní, bude tedy trvat do 14. srpna 2011 (neděle).

Jezdecká stáj

Je to právě jeden rok, kdy Jezdecká stáj Týnec spatřila světlo
světa. V bývalém areálu JZD Týnec, který léta chátral, se k životu
začala probouzet myšlenka jezdeckého sportovního klubu, kde
by koně měli dokonalé zázemí
pro trénink a přípravu. V současné době jsou v areálu stáje pro
dvacet koní, venkovní jízdárna s
pískovým povrchem, krytá hala s
profesionálním povrchem, kolotoč pro koně, výběhy a potřebné
zázemí pro jezdce. Za všechnu
tu práci teď přišla první odměna,
kdy se svěřenkyně Lucie stala
mistryní jihomoravského kraje.
Všechna ta píle je korunována
dalším vítězstvím Elišky Makuderové, která se stala mistryní zlínské oblasti ve stejné věkové kategorii, má ustájené koně v areálu
a trénuje také v Týnci. O víkendu
18. - 19. června se uskutečnilo na
kolbišti TJ Moravan Brno oblastní
mistrovství jihomoravské oblasti
v parkurovém skákání pro děti,
juniory, mladé jezdce a seniory.
Na programu bylo tak celkem 18
soutěží od ZM po S**. Z mladších
junior ů se mistryní stala Lucie
Anovčínová (LeRoi) z Jezdecké
stáje Týnec s.r.o. Blahopřejeme
vítězům a přejeme další úspěchy.

www.tynec.cz
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