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Dolní Bojanovice
Svatováclavské
hody,
Hodky s vinobraním

práci. Cyklostezka v délce necelé
dva km propojila katastry Dolních
Bojanovic a Hodonína, navazuje
na vybudovaný úsek víceúčelové
lesní asfaltové komunikace Hodonín ZOO – Novodvorský rybník. Akce byla spolufinancována
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 5.917
tisíc Kč a dále z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši více než
3,5 mil Kč.

Tradiční Svatováclavské hody
byly letos skutečně vydařené.
Teplé počasí přilákalo Pod Zelené spoustu domácích i cizích
návštěvníků. Nedělní veselení
zpestřila dechová hudba Túfa-

Jarní hudební festival

ranka a cimbálová muzika Mládí
z Čejče. V pondělí hrála ženáčům
dechová hudba Lanžhotčanka.
Úterní večer plný scének oživila
dechová hudba Skaličané.

„Cyklostezka Dolní Bojanovice – Novodvorský
rybník“
Slavnostní otevření cyklostezky
se konalo v neděli 4. prosince.
Tato stavba byla plánována již
v roce 2006, kdy byl zpracován

Hodky s vinobraním se konaly
2. října, kdy ve 14.30hod vyšel
krojovaný průvod od kostela Pod
Zelené. Následoval příchod starosty, radních, hotařů a obecního

policajta, otevírání hory a zahájení vinobraní. K tanci a poslechu
vyhrávala DH Lanžhotčanka.

Generel cyklostezek Mikroregionu Hodonínsko a v rámci něj vytipovány důležité úseky. Jedním z
úseků byla cyklostezka Dolní Bojanovice – Novodvorský rybník.
Trasa cyklostezky byla zvolena
po pozemcích ve vlastnictví obce
– což bylo výhodou pro další řízení. Stavební povolení jsme získali
v roce 2010. Dodavatelem stavby
byla firma SWIETELSKY stavební, s.r.o., která odvedla perfektní

www.dolnibojanovice.cz

Po ročním půstu se opět otevřou
brány XIV. ročníku Jarního hudebního festivalu Dolní Bojanovice - 2012. Přicházející jaro se
bude symbolicky vítat s vážnou
hudbou. Hudbu bychom měli
vnímat a dýchat plnými doušky,
protože dovede zacelit životní
rány, duševní bolesti a v neposlední řadě s ní můžeme i rozjímat. Hudba je mocná čarodějka.
Někomu je hudba životní nutností, jako hudebním skladatelům či
interpretům, těm, kteří se vám
snažili zpříjemnit chvíle v minulých ročnících Jarního hudebního
festivalu. A bylo jich nemálo. Připomeňme si například Janáčkův
komorní orchestr, Brněnský komorní orchestr, Kvarteto města
Brna, Janáčkovo kvarteto, Český
filharmonický sbor Brno, BrnoBrass-Band, ze sólistů pak Františka Novotného, Jana Škrdlíka,
Emila Drápelu, Pavla Šporcla,
Felixe Slováčka a další. Byly to
soubory a sólisté, kteří účinkovali
na mnoha zahraničních festivalech a neváhali zavítat i do Dolních Bojanovic.
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Hrušky
Hruškiáda a večerní pose- vážně ponořily do boje dýňovou soší, rodiny Zugárků, inspirované
dužinou. My bychom zde Vám seriálem Ordinace v růžové zazení pod topoly
Sobotní odpoledne s trochou
slunce, špetkou mraků nabídlo
ideální podmínky pro dětské soutěžení II. ročníku hrušecké olympiády – HRUŠKIÁDY. Startem u
dětského hřiště Na Zahájce, ulicí
U Pálenice, dále kolem nové výstavby Na Zahájce, okolo rybníka
a zpět k dětskému hřišti, urazili
soutěžící trať o délce 1km. Ve 14.
disciplínách mohli mladí účastníci, někdy i za podpory rodičů, prokázat své nejen fyzické schop-

nosti. Za každý splněný úkol
získali žetony, které mohli v cíli
směnit za různé ceny. Odměnou
jim za jejich snažení a účast byla
medaile a tak se Hrušky obohatili
o 86 mladých vítězů. A protože by
byla škoda toto prázdninové setkání přátel a známých brzy rozpustit, bylo pod topoly nachystáno posezení zpestřené chutným
pohoštěním a podbarvené hudbou. Děkujeme všem účastníkům
za podporu, obecnímu úřadu za
zapůjčení stanu, a věříme, že se
za rok o prázdninách setkáme
pospolu zas.

Hrušecké dýňobraní aneb
dlabe celá rodina

Závěr měsíce září patřil v Hruškách dýňovému tvoření. Touto
novodobou kratochvílí se nechalo zlákat na 60 rodin, které se od-

všem zúčastněným chtěli vyjádřit upřímný obdiv a poděkování.
Pro realizaci tohoto buď, jak buď
bláznivého konání je nutná dávka

inspirace a umu. A hlavně odvahy
si vlastním výrobkem vyjít ven a
ukázat ho všem ostatním kolem.
Na ulici Hlavní auta přibrzďovala, řidiči si fotografovali dýňové
výjevy, procházející komentovali
díla, smáli se, kritizovali i chválili. Veřejným hlasováním (odevzdáno 155 hlasovacích lístků!)
se vítězem soutěže stala rodina
Pyskatých z ulice Dolní (50 hlasů). Jejich policista v měřítku
1:1, dokonalém obleku spolu s
dalekohledem se stal vhodným
nástrojem prevence proti výskytu
dopravních přestupků v obci. Ne-

jeden řidič do obce raději nevjel,
pokud ano pak zahazujíc mobilní
telefon z ruky. Druhé místo obsadila rodina Tichých z ulice Hlavní
s propracovaným zátiším Ztepilé
čarodějnice pasoucí pavouka u
plotu (21 hlasů). Hitem dolního
konce obce se stalo dýňové sou-

www.hrusky.cz

hradě (15 hlasů), kde bylo možno
skutečně nahlédnout pod pokličku práce zdravotního personálu. Dary, které vítězové obdrželi,
byly hrazeny příspěvkem Obecního úřadu Hrušky. Všechna vytvořená díla zde bohužel nelze
vyjmenovat, a proto odkazujeme
na webové stránky obce a www.
drtichy.rajce.net, kde si můžete
plejádu dýňových nápadů prohlédnout. Jsme rádi, že občané
Hrušek jsou lidé tvořiví a rádi se
do podobných akcí zapojují. Těšíme se, co příští rok v tomto směru
nového přinese!

Štafetový
Zháňala

běh

Boba

Štafetový běh začal výstřelem
v 15.00 Bobem Zháňalem dne
12.10.2011, před ZŠ Hrušky. Na
stanovišti bylo připraveno devět
základních škol z regionu Podluží. I když nám počasí nepřálo,

mladé sportovce přišla navštívit
Barbora Špotáková. Po ukončení
štafetového běhu bylo vyhlášení
a rozdávání cen. 1. místo Moravská Nová Ves, 2. místo Moravský
Žižkov, 3. místo Lužice.
Hrušky se dnes umístily na osmém místě. Barbora Špotáková
popřála všem sportovcům mnoho
zdaru do příštího běhu.
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Josefov
Slavnostní odhalení kamenné sochy Josefa II.

V sobotu 3. září v 18.30 hod.
proběhlo před místním pohostinstvím slavnostní odhalení sochy
zakladatele naší obce a přítele
prostého lidu Josefa II. Josef II.
byl císař Svaté říše římské, král
uherský, (nekorunovaný) král
český a arcivévoda rakouský. So-

úkolem je vypracování projektu
na dané téma. Naše trojice byla
velmi úspěšná. Umístila se na
druhém místě.

Mikulášská besídka

vali nad dýněmi krásně osvětlený
noční Josefov. Vítězové obdrželi
malou pozornost.

Drakyáda

V neděli 30. října po obědě jsme
se sešli na fotbalovém hřišti
pouštět draky. Někteří si přinesli
papírové draky již z domu a těm
co neměli tak jim je obec zapůjčila a mohlo se začít zápasit s
větrem. A jak to vůbec dopadlo?
Počasí bylo větrné a draků bylo
dost. Draci se vnášeli hodně vysoko a radost dětí i těch starších
bylo vidět i slyšet. Pro malé děti
byl nachystaný skákací hrad a na
dětském hřišti děti obsadily trampolínu, houpačky, skluzavky. Po
odpoledním zápolení přišel všem
vhod opečený klobásek, děti ještě dostaly cukrovinky a pití.
chu Josefovu vytesali studenti na
výtvarném sympoziu v Lužicích.
Socha nyní najde důstojné místo
asi dvacet metrů od nového výletiště.

Josefovský helovín

Dne 17. září se uskutečnil Josefovský helovín, kdy naše obec
vyhlásila soutěž o nejkrásnější
zahrádku, vyzdobenou výtvory z dýní a nejlepšího dýňového
strašáka JOSEFOVSKÝ HELOVÍN. Fantazii se meze nekladou.
Všichni společně jsme se rado-

V neděli 4. prosince v našem kulturním domě proběhne tradiční
„Mikulášská besídka“. Příjemnou předvánoční atmosféru nám
navodí dětský folklorní soubor z
Moravské Nové vsi. Díky tomu,
že máme výborné spojení mezi
nebem i peklem, tak se také setkáme jak se zástupci mocností
nebeských, tak i těch pekelných.
Svatý Mikuláš v doprovodu anděla promluví k dětem.

Ekolympiáda

Tak jako loni jsme se i letos zúčastnili Ekolympiády pořádané 5.
října gymnáziem ve Strážnici. Zúčastnit se může jeden žák ze šestého ročníku, jeden ze sedmého
a jeden z osmého. Jako zástupce
naší školy jsme vyslali Editu Mrlíkovou, Martinu Řehánkovou a
Vojtěcha Pavelku. Doprovázela
je paní učitelka Ammerová. Soutěž se skládá ze tří částí. Soutěžící musí uplatnit své znalosti v
písemném testu, pak plní poznávací úkoly v terénu a posledním

www.josefov.eu
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Kostice
Beseda – jak u nás bývá- dospělých v pátek 2. prosince táme také pana Jana Kružíka s
před budovou OÚ a před místní rodinou, jejichž vystoupení celý
valo
Nelze nevzpomenout akci, která
se v Kosticích stala již tradicí a to
je beseda, „Jak u nás bývávalo“.
Na této besedě se naši občané
sešli v sobotu dne 12. listopadu
v sále bytového domu seniorů a
diskuse byla opravu živá. Témata
„Škola v historii“, ,“Cesty do Ameriky“ ve třicátých letech minulého
století a „Vánoce v minulosti“ zaujala všechny přítomné. Svými
osobními vzpomínkami přispěli
zejména dříve narození občané,
mladší pak srovnávali dnešek s

minulostí. Akce měla velmi kladný ohlas. Další beseda je připravena na 18. února 2012, s tématy
„Boží tělo v Kosticích“, „Pohřby v
historii“ a „Vojenská služba v minulosti“.

sokolovnou. Nechyběl bohatý trh,

program dozajista obohatí. Hrát
bude cimbálová muzika Jožky
Severina, tentokráte s primášem
Janem Kružíkem. Srdečně zvou
pořadatelé!

stánky s občerstvením, párky,
chleba se škvarkama, svařené
víno, punč. Součástí bylo kulturní
vystoupení dětí z mateřské školy,
které na závěr svého pásma vypustily balónky se svými přáníčky. Pochválit je třeba i vystoupení
DFS Kostičánek, který své vystoupení pečlivě připravil. Vítána
byla i návštěva Mikuláše, anděla
a čerta s nadílkou pro děti.

Vánoční zpívání

Poslední akcí roku, kterou tak
jako předchozí akce, bude pořádat kulturní komise rady obce,
bude vánoční zpívání, které se
uskuteční dne 17. prosince. Diváci budou moci vystoupení DFS

Mikulášský jarmark

Mikulášský jarmark byl připraven
a konal se za velké účasti dětí i

Kostičánek, ženského sboru z
Kostic a z Tvrdonic, mužského
sboru Kostice-Tvrdonice, sólisty
a mužský sbor ze Žabčic. Přiví-

www.kostice.cz
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Ladná
Hody a hodky

Tak jako každoročně předcházelo hodovému veselí Předhodovní
zpíváni lanštorfských mužáků.
Letošní zpíváni bylo v pořadí již

Účinkující skupiny vytvořily skvělou atmosféru a tak více než 800
diváků odcházelo z koncertu velmi spokojeno.

Zelňačka cup

První soutěž ladenských týmů ve
vaření zelňačky uspořádalo Pohostinství u Parku. Počasí se vel-

třináctým. Tradiční krojové hody
a hodky se konaly už podruhé v
parku Rasovna. K tanci a poslechu hrála po všechny tři dny dechová hudba Skaličané. V letošním roce byly do tohoto prostoru
umístěny i zábavné atrakce a k
většímu poškozeni stromů, keřů
a trávy nedošlo. Poděkování za
vydařenou akci patři stárkům Radimovi a Michalovi Uhrovým a jejich rodině.

BOS fest

Pohostinství U Parku zorganizovalo první ročník hudebního festi-

mi vydařilo, soutěže se zúčastnilo
8 týmů. V silné konkurenci získal
vítězství zaslouženě tým tenistů,
na druhem místě skončily „Ženy
v pokušeni“ a na třetím místě tým
dobrovolných hasičů. Ve večerních hodinách zabavily návštěvníky skupiny Alex Band a ALL X,
se kterými improvizovaně vystoupili také naši místní zpěváci-Jan
Čapek a Stanislav Holub.

valu BOS fest, na kterém se představily skupiny Flash Band, The
Teachers, Jan Čapek a jeho Robbie Williams Revival a jako hlavni host večera jedna z nejlepších
slovenských skupin Desmod.

www.obecladna.cz
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Lanžhot
Fialenka boduje

Dne 14. 8. 2011 jsme byli podpořit v Pezinku DH Fialenku na
XI. Mezinárodním soutěžním

všech zúčastněných kapel. Pezinský festival je soutěžní a svým
obsazením se postupně stal nejvýraznějším v rámci regionu a

této oblasti. Od zástupců města
máme plnou podporu a plánujeme dále spolupracovat s městem
při pořádání různých akcí. Jedním
z cílů sdružení, jak už z názvu vyplývá, je vybudování koňských
stezek v našem regionu, rozšíření služeb v oblasti agroturistiky,
pořádání kulturních a sportovních
akcí, zachování kulturního dědictví v oblasti formanství a chovatelství, propagace regionu.nástup

Hubertova jízda

festivalu malých dechových hudeb „Dechovky v Preši“. Fialenka hrála dopoledne k poslechu u
Mariánského sloupu, kde se sešla spousta diváků. Od 14 hodin
probíhal hlavní program festivalu
v amfiteátru, kde soutěžilo osm
dechových kapel ze Slovenska
a Čech. V mezinárodní odborné
porotě zasedali takové osobnosti,
jako je A. Pavluš – hudební skladatel DH Mistříňanka, D. Mareček – dirigent posádkové hudby
Bratislava SK, P. Houšť – kapelník DH Straňanka, I. Noskovičová
– ředitelka PKC Pezinok a předsedou byl A. Hudec – významný
slovenský hudební skladatel. V
19.30 byli vyhlášeni vítězové. DH
Fialenka vyhrála Zlaté pásmo a
navíc dostala Cenu předsedy mezinárodní poroty. V celkovém počtu bodů se umístila na krásném
3. místě, což mezi konkurencí dechových kapel je veliký úspěch.
Po soutěži zazněl megakoncert

největším na Slovensku. Jsme
hrdí, že DH Fialenka dosáhla
takového úspěchu a že dobře
reprezentuje svoje rodné město
Lanžhot. Velké poděkování patří
manželům Osičkovým za ochotu
doprovázet kapelu svým zpěvem.

V sobotu 5. listopadu 2011 se v
Lanžhotě uskutečnil již 4. ročník
Hubertovy jízdy, tentokrát pod
záštitou občanského sdružení
Koňské stezky PODLUŽÍ. Počasí
nám přálo, a tak se za Šlajsou na
ranči Ostředek sešli nejen místní
koňáci, ale i přespolní milovníci
koní. Letošní jízdy se zúčastnilo

Koňské stezky Podluží

V letošního roku byla v Lanžhotě
zahájena činnost nového občanské sdružení - KOŇSKÉ STEZKY
PODLUŽÍ. I pod hlavičkou sdružení chceme v těchto aktivitách

pokračovat a rozšířit působení v

www.lanzhot.cz

celkem 34 jezdců v sedlech a 10
spřežení. Celý průvod projel městem za doprovodu country hudby
z místního rozhlasu, následně se
všichni jezdci vydali lesem na louku Rýnava. Zde bylo pro všechny
účastníky i přihlížející připraveno
malé občerstvení. Mohli jsme se
ohřát u ohně nebo u svařáku. Následoval neodmyslitelný hon na
lišku a pak se již všichni vydali
nazpět do Lanžhota. Zakončení
letošní jízdy proběhlo v hostinci U
Zámečku.
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Lužice
S Mikulášem do Francie

Dne 3. prosince 2011 se již počtvrté ve sportovní hale v Lužicích konala sportovně zábavná
adventní akce „S Mikulášem do
Francie“ organizovaná Klubem
česko-francouzského partnerství
a Obcí Lužice. Na rozdíl od předchozích let 2008 a 2009, kdy se
pletla šňůra přátelství o délce 14,5
m, symbolizující cestu z Lužic
do francouzské spřátelené obce
Isdes o délce 1450 km, a roku
2010, kdy jsme společně na třech
rotopedech – téměř jako závodníci Tour de France – urazili vzdálenost 158 km představující délku
trasy z Isdes do Paříže, jsme letos vyrazili s trekingovými holemi
na 1020 km dlouhý pochod podél
toku řeky Loiry. Jeden okruh měřící reálně 100 m představoval 10
km vytyčené trasy pochodu. Pro
zdolání celé trasy pochodu bylo
potřeba minimálně 102 účastníků, zájem byl však natolik velký,
že se nám podařilo tuto vzdálenost urazit dokonce dvakrát. Celkem jsme tedy za celý den urazili

krásných symbolických 2040 km
podél řeky Loiry. V průběhu akce
jsme byli několikrát ve spojení s
našimi přáteli z Isdes, kteří na tom
bohužel z důvodu silného deště s
výsledkem pochodu již tak slavně nebyli, neboť jej měli v plánu
realizovat venku kolem místního

rybníka, což jim počasí zmařilo.
Proto jsme se rozhodli „darovat“
jim jednu z našich dvou ušlých
tras. Každý z účastníků pochodu
získal jako každý rok po absolvování okruhu žeton, kterým mohl
podpořit některou z místních organizací či spolků. Vítěz s nejvíce
žetony pak získal finanční odměnu ve výši 1.000 Kč. Celou akci
zahájila rodačka naší obce Barbora Benešová. Dále se během
akce předvedli žáci ZŠ Lužice se
svým vystoupením, mladí fotbalisté TJ Baníku Lužice, florbalisté TJ Sokol Lužice, házenkářky
nově vzniklého lužického oddílu
dívčí házené. Ohromným zážitkem byla možnost zhlédnutí soutěžních sestav All Stars Fitness
týmu dětí Lužice, který nakonec
získal nejvíce žetonů a obdržel
výše uvedenou finanční odměnu.

Dětská cimbálová muzika
z Lužic v pražském Klokánku

Na podzim jsme dostali možnost
hrát ve sklepě v Hruškách. Byli
jsme velmi překvapeni, když jsme
zjistili, že hrajeme na mezinárodním setkání Fondu ohrožených
dětí (Klokánek). Moc jsme se jim
asi líbili, protože nás pozvali do
svého centra v Praze. Nacvičili jsme si pro děti program a ve
čtvrtek 1. prosince jsme vyrazili
směr Praha. V pátek ráno jsme
vyrazili přes celou Prahu do jedné
základní školy, na výchovný koncert. Děti se například dozvěděly,
že to, co jsme měli na sobě, nejsou ,,červený džíny“, ale červenice, že jsme cimbálová muzika a
ne kapela bez dirigenta atd. Hráli
jsme dvě vystoupení pro 1.–3.
třídu a 4.–6. třídu. Po vystoupení
jsme se vrátili do Klokánku, kde

www.luziceuhodonina.cz

na nás čekal oběd a chvilka zaslouženého odpočinku. Večer se
konalo vystoupení s dětmi a pro
děti z Klokánku. Byla tam i patronka Klokánku, paní JUDr. Vo-

dičková, která to vlastně všechno
zařídila. Další den, což byla sobota, byla pro nás připravena celodenní prohlídka Prahy. Nejdřív
jsme vyjeli lanovkou na Petřín,
následovala prohlídka Svatovítské katedrály, prohlídka starého
královského paláce a Zlaté uličky.
Z Hradčan jsme sešli na Karlův
most a do jeho muzea. Vše jsme
zakončili večerní projížďkou po
Vltavě. Byl to krásný den nabitý
zážitky, na které asi nikdy nezapomeneme. V neděli jsme jeli do
Břevnovského kláštera na ranní
bohoslužbu. Poté jsme se vrátili do centra Klokánku na oběd.
Vše jsme sbalili a už nás čekala
pouze cesta domů, která dopadla
dobře.
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Moravská Nová Ves
Brouček se pochlubil

Ve středu 20. července zavítali
do naší obce vedoucí pracovníci americké Mottovy nadace a
předních českých nadací - Partnerství, Via aj. Stalo se tak na

pozvání Jihomoravské komunitní
nadace. Zástupci RK Brouček tak
měli možnost „pochlubit se“ výsledkem projektu Vlídná hnízda.
Tlumočila Eva Pospíchalová, za
což jí patří velký dík. Děkujeme
též Radku Benešovi a akciové
společnosti Gumotex Břeclav za
peněžní dary na pořízení nové
pérové houpačky do dětského
koutku u sokolovny. Projekt měl
úspěch stejně jako buchty, které maminky při této příležitosti
napekly. A něco dobrého na zub
nechybělo ani u táboráku, kde
se malí i velcí „broučci“ loučili s
prázdninami a připravovali další
akce.

Neoveské vinobraní

Když jsme v roce 1996 položili základy nynějšímu Vinobraní, už ani
nevím, v co jsme doufali. Třebaže
je úspěch velmi relativní pojem,
pro realizační tým letošního ročníku odezva návštěvníků úspěchem je. Snad nejhezčí krojovaný průvod za celých šestnáct let
je vizitkou především neoveských
spolků a jejich upřímného zápalu
pro věc! Tolik otevřených sklepů

plných vína, dobrot a přívětivé
atmosféry! Velký výběr pochoutek a regionálních specialit, které
byly k mání dokonce i po půlnoci!
Tohle všechno přispělo k tomu,
že návštěvníci neprchli a dobře
se bavili „jenom“ při skleničce i po
skončení programu až do pozdních nočních hodin. Program byl
opravdu pestrý: otevírání hory,
folklorní soubory, country, cimbálka, dechovka, swing, jazz, etnická muzika...Je pravda, že občas
slyšíme názor, že kromě folkloru
na tuhle akci nic jiného nepatří,
ale dvě sklepní uličky nám skýtají
velkou výhodu rozdílné žánry od
sebe oddělit a opravdu se nedá
říct, ve které je lidí víc. Snažíme
se i zde o kvalitní kapely a interprety a buďme tedy féroví, když
se „do toho pořádně opře“ jakákoliv dechová hudba, taky jsou
to pořádné decibely. Chce to jen
jiný úhel pohledu a kapku tolerance. (Ale slíbit můžu, že cimbálové muziky uslyšíme příště určitě
víc). Letošní Vinobraní, myslím,
velmi výrazně obohatili folkloristé ze slovenského Hrušova.
Opět jsme se pokusili o tombolu a světe, div se, vynesla skoro
třicet tisíc korun. Prodalo se 925
vstupenek a přitom děti do 15 let
a důchodci měli vstup zdarma.
Nezapomeňme, že podobných
akcí v celém regionu přibývá, a
právě proto je třeba všem, kteří
se jakýmkoliv způsobem přičinili
o zdar šestnáctého neoveského
Vinobraní, poděkovat a ocenit zájem neoveských patriotů, jež se
přišli na akci podívat.

popovídat si a koupit různé malé
dárečky nebo pochoutky, které
tentokrát připravili děti ze školy,
členové místních spolků, sdružení, kroužků, jednotlivci. Také
soutěž o nejlepší fazulnicu byla
dobrým počinem. Při své návštěvě jsme si zakoupily jak fazulni-

cu, tak palačinky, štrúdl, kávu
a zaplatily dobrovolné vstupné,
abychom akci podpořily. Určitě
patří poděkování všem těm, kteří
uvařili fazulnicu, připravili drobné
dárky a pohoštění.

Den pro Moravskou

Uspořádat akci Den pro Moravskou Novou Ves byla pěkná
myšlenka. Lidé se mají kde sejít,

www.mnves.cz
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Moravský Žižkov
Hody

Letos se hody uskutečnily 21.- 23.
srpna. V hodovém průvodu šlo v
neděli 28 párů v čele se stárky a
stárkami Adamem Pálkou, Magdou Krejčí, Petrem Kovaříkem a
Karolínou Konečnou. V průvodu
šly také děti ze Žižkovjánku. Je
hezké vidět, že nám dorůstá další

Zarážání hory

Každoroční zarážení hory není jenom připomínkou starých zvyků,
ale i setkáním přátel, milovníků
vína, příznivců lidových písniček
a cimbálové muziky. V pěkném
areálu v „Agrárním“ se sice letos
sešlo daleko méně lidí než loni,
ale dobrá nálada rozhodně nechyběla. Zpívalo se, popíjelo se,
rozprávělo se a pro hladové bylo
jako vždy připraveno občerstvení
ve sklepě u Kováříků. V teplém
večeru pozdního léta se uprostřed vinných sklepů sedělo velmi
příjemně a písničky se nesly do
polí i do dědiny až dlouho do noci.

Žižkovjánek
generace, která se bude postupně zařazovat mezi krojovanou
chasu. K tanci a poslechu hrála
na hody dechová hudba Legrůti
z Velkých Bílovic. Jaké tedy byly
ty letošní hody? Asi hlavně horké.
Letos opravdu nemám to srdce
vyčítat mládeži, že netancovala
v plném počtu na sóle. Naopak,
musím mládež pochválit, že vydrželi to úmorné horko v krojích
a ještě se při tom dokázali bavit.
Ostatní návštěvníci hodů ocenili hlavně postavené stany, pod
kterými přece jen slunce tak moc
nepražilo. Odtud mohli pozorovat, jaké že to měly stárky šaty
a jestli si jich stárci dost hleděli,
kolik přijelo přespolňáků a jestli
ti přespolní šohajé stáli o místní
děvčata. Taky se trochu hodnotila
muzika, jestli nedělala moc veliké
přestávky a jestli jí to „neujížďalo“. V pondělí tetičky probíraly,
jak proběhla zaváďka, jestli stárky nepokazily kolečko a jak měly
spravené sukně.

Dětský folklórní soubor funguje
pod vedením Jaroslava Švacha
už šest let. Za tu dobu se v něm
vystřídala řada dětí, některé chodily jen krátce, ale jiné vydržely
od počátku až do dnešního dne.
Za celou dobu se naučily spoustu vystoupení, písniček i tanců s
nimiž se účastní kulturních akcí
hlavně v blízkém okolí, ale i v zahraničí. Navštívily již Slovensko,

www.moravskyzizkov.cz

Německo, Rakousko i Maďarsko.
Našim krédem je zabavit děti,
mít pro ně smysluplnou činnost,
naučit je něco nového, připravit
je i na vstup do hodové chasy,
popřípadě do dalších folklórních
souborů pro starší mládež a zejména reprezentovat naši obec.
Naše činnost je časově i finančně
náročná a tímto děkujeme obecnímu úřadu za velkou podporu.
U nás jsou členové souboru v
rozpětí 5-15 let a budeme moc
rádi, pokud nám přibudou další
děti. Apelujeme tedy na rodiče,
aby k nám děti přivedli a pomohli
tak vzniku kvalitního folklóru. Jediné, co v Žižkově chybí pro náš
soubor, je cimbálová muzika, tu si

musíme pořád shánět a někdy to
není jednoduché, protože se samotným vystoupením jsou spojeny i zkoušky před tím a cimbálky
jsou hodně vytížené.
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Nový Poddvorov
Výstava ovoce a zeleniny

V minulém podzimu se u nás konala výstava ovoce a zeleniny v kostele sv.Martina, který je společný oběma Poddvorovům. Byla sloužena mše svatá, jako poděkování za úrodu.

Mikuláš

5.prosince se konalo před KD slavnostní rozsvícení Vánočního stromu za přítomnosti dětí i dospělých.
Překrásné koledy zahrál na křídlovku žák 9.třídy Zdeněk Brhel.
Potom se děti i rodiče přesunuly do sálu, kde se jako každoročně pořádala nadílka s Mikulášem,Andělem
a Čertem. Všechny děti dostaly od OÚ mikulášské balíčky s mlsáním.

www.obecnovypoddvorov.eud.cz
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Prušánky
Krojované hody

Hodová vlna se letos opět přivalila i do Prušánek. Přípravy na
krojové hody probíhaly samozřejmě už několik dní dopředu
pod vedením prušáneckých stárků a stárek. Chlapci po vztyčení

máje začali stavět zelené. Děvčata mezi tím také nezahálela,
připravovala sóla, neustále zametala pod zeleným a sledovala předpověď počasí a modlila
se za sluníčko. Letos jsme měli
více práce než jiné roky, protože
jsme museli zrekonstruovat nový
„chasáč“ (chasovní sklep), který
jsme dostali od Obecního úřadu.
Po skončení příprav hody mohly
začít. V neděli ve 14 hodin vyšel
slavnostní krojový průvod se 17
děvčaty a 28 chlapci za doprovodu DH Skaličané, která nás
doprovázela celé hody. Průvod
šel k panu starostovi Janu Prčíkovi pro oficiální povolení hodů,
na místní faru a poté pod zelené.
Tam byla zahájena hodová zábava a sjížděli se přespolní šohaji,
kterých letos přijelo 166. Počasí
v tento den přálo, a tak spousta
lidí, co se hodů zúčastnila, mohla tančit, zpívat a hodovat až do
brzkých ranních hodin. Pondělní
průvod krojovaných vyšel přes
vesnici, aby vyzvedl všechny tři
stárky. V podvečer, když přišli
mužáci pod zelené a zvolili nového mužáckého stárka, tak se
počasí trochu pokazilo a začalo

pršet. To nikomu úsměv nesebralo a večerní zábava pokračovala již na kulturním domě. Úterní
ráno nás pod zeleným čekal šok.
Hody byly ohroženy někým, kdo
nám moc nepřál, ale obecní úřad
a zásah hasičů vše zachránil. Taneční parket byl zaházen keři a
naše mája i s parketem dostala
šedou fasádu. Ještě, že se vše
včas vyřešilo a v 19 hodin začala veselá zábava v podání děvčat
převlečených za šohajů a chlapců, kteří nás letos pobavili se
spoustou scének. Letošní hody
se vydařily a doufáme, že jste se
všichni dobře pobavili. Děkujeme
obecnímu úřadu a všem, kteří se
na přípravě a na průběhu hodů
podíleli.

A to byla v sobotu 22.10.2011 ve
14 hod. za kostelem úctyhodná
účast lidí, které počasí neodradilo a chtěli dostat draka nahoru
na oblohu. Byli k vidění draci různých barev, tvarů, velikostí, kupovaní nebo ručně vyrobení. Těšit
jsme se tak mohli alespoň z prosluněného sobotního odpoledne
stráveného se svými blízkými na
čerstvém vzduchu. A kdo doma
nelenil a draka si sám vyrobil, odcházel domů i s malou cenou a
diplomem. Tak příští rok znovu na
drakiádě!

Zarážání hory

První sobotu v září se konalo ve
Vrchních i Spodních Nechorých
zarážání hory. Tento tradiční akt

vinařů vešel poslední dobou ve
známost a těší se velké návštěvnosti. V tento den zavítalo do našich Nechor, díky pěknému letnímu počasí, hodně návštěvníků,
kteří se u cimbálu při dobrém burčáku a víně vydrželi bavit dlouho
do noci.

Drakiáda

Už jako kdyby to bylo snad tradicí
- nevydařené počasí na pouštění
draka. Sice jsme letos vítr měli
také „objednaný na zakázku“, bohužel ani letos ne a ne zafoukat.

www.obecprusanky.cz
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Starý Poddvorov
Sousedské posezení

V neděli 20. listopadu se uskutečnilo již tradiční „sousedské posezení“, tentokrát na téma „Zdraví, bylinky a čínská medicína.“
Přednáška byla velmi zajímavá
a doufáme, že všichni přítomní
si odnesli spoustu cenných rad a
poznatků. Součástí sousedského posezení byla malá výstava s
možností zakoupení adventních
věnců Petry Brablcové nebo tradičních krásně nazdobených vánočních perníčků Nadi Štětkové.
A co by to bylo za sousedské posezení bez pohoštění? Ani letos
jsme nezapomněli, a pro své sousedy napekli buchty... makové,

ořechové, kakaové a také jablečný štrúdl. A ten, kdo zrovna neměl
chuť na buchtu, mohl posedět při
topince s čertovou masovou směsí od „šéfkuchaře“ Víti Holátka,
kterému zdatně pomáhali všichni
zaměstnanci obecního úřadu.

paní Zuzany Těthalové květinářky
z Čejkovi vánoční svícny, či pose-

dět u kávy nebo čaje. Příjemné
odpoledne nám zpříjemnili svým
vystoupením žáci Základní umělecké školy v Dolních Bojanovicích, jejichž elokované pracoviště
je v budově naší školy.

svými vyučujícími v mateřské i v
základní škole. Za dokonalý zvuk
vděčíme technickému zázemí,
které letos zajišťovali dva tatínci - pan Strýček a pan Selucký.
Abychom se příliš nenachladli, o
to se postarali správní zaměstnanci. Dospělé zahřívali vánočním punčem a děti teplým čajem.
Stromek, který nás bude provázet celým adventem a vánočními
svátky rozsvítila starostka obce.

Rozsvěcování vánočního
stromku

Stalo se již hezkou tradicí obce
a naší školy, že zahajujeme advent touto krásnou akcí. O oblibě
svědčila i velká účast v letošním
roce. Překrásný byl pohled na vypouštění lampiónků s vánočním
přáním. Přímo mě fascinovaly
rozzářené oči dětí, které překotně
a s nadšením vykřikovaly za odlétajícím lampiónkem všechna svá
přání. Nejen děti, ale svá přání
vyslovovali také rodiče a dokon-

Adventní výstava

Letošní adventní výstava byla
opět spojena s Mikulášskou nadílkou. Proběhla v neděli 4. prosince v budově základní školy.
Děti nejen obdržely od Mikuláše
nadílku ve formě bonbónů, ale
také si mohly ve výtvarných dílnách vyrobit vánoční přání či vánoční dekoraci. Dospělí návštěvníci měli příležitost si zakoupit u

ce i babičky. Celkem odletělo do
nebe 110 „přání“. Snad se všem
splní! Program si připravily děti se

www.poddvorov.cz
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Tvrdonice
Hody

Tradiční krojované hody připravuje chasa společně s obcí Tvrdonice. Letos proběhly ve dnech 11.13. září. Před samotnými hody
se v pátek staví ručně mája. Při
cimbále se potom společná zábava protáhne do pozdních nočních
hodin. V sobotu tradičně probíhá
např. tenisový turnaj a několik tanečních zábav nejrůznějších žánrů a dalších akcí. Od neděle do
úterý se konají hody s tradičním
program. Každý den obchůzka
krojovaných po obci, volba mužáckých stárků a stárek, přespolní, mužácká, nebo i babská sóla
a další. Hodům přálo počasí, Zlaťulka pěkně vyhrávala, všichni se
dobře bavili.

Mikulášský jarmark

Druhý adventní víkend v sobotu
3. prosince proběhl další úspěšný
Mikulášský jarmark ve Tvrdonicích. Na pódiu se vystřídala řada
účinkujících z řad dětí i dospělých. Největší pozornost na sebe
upoutali ti nejmenší z místní mateřinky. Návštěvníci si mohli zakoupit ve stáncích různé vánoční výrobky a dekorace. Velkému
zájmu se tradičně těšila nabídka
zabijačkových specialit i dalšího
občerstvení. Nabídka se rok od
roku rozšiřuje, což návštěvníci vítají s povděkem. Na náměstí se
domácí i přespolní bavili dlouho
do večera.

Výstava obrazů

Letos poprvé jsme požádali o
uspořádání výstavy hrušeckého
výtvarníka a malíře Petra Hejzlara. Ve dnech 3. až 7. prosince
řada návštěvníků zhlédla asi třicítku jeho nejnovějších děl. Řada
jich zde našla nového majitele.

Pan Hejzlar ve Tvrdonicích určitě
nevystavoval naposled.

Divadelní představení

V neděli 11. prosince přijeli ochotníci z Dolních Bojanovic pod režijním vedením Markéty Maláníkové, aby v sále Dělnického domu
sehráli komedii Carla Goldoniho
Sluha dvou pánů. Diváci byli nadšeni výkony herců a odměnili je
bouřlivým potleskem. Dolnobojanovští ochotníci jezdí do Tvrdonic
pravidelně a mají tu řadu příznivců.

kovou pomazánkou. Přesně v půl
osmé se nad obcí rozsvítila první
barevná světla slavnostního ohňostroje. Domácí i řada přespolních, malých i velkých návštěvníků si užila hru světel. Všichni
zároveň přispěli na dobrou věc,
protože výtěžek z prodeje občerstvení je už tradičně určen těžce
nemocným dětem z Tvrdonic na
zdravotní pomůcky.

Svěcení vína

Dne 26.prosince proběhlo „Svěcení vína“ v sále Slovácké chalupy. Akci už několik let organizují
místní zahrádkáři a za tu dobu si
už našla řadu příznivců. I letos se
jich sešla celá řada a při ochutnávce přinesených vzorků svých
vín strávili příjemné sváteční odpoledne.

Dívčí vínek

Dne 27.prosince pořádala tvrdonská děvčata Dívčí vínek. K tanci
a poslechu hrála dechová hudba
Žadovjáci.Vínek byl zahájen slavnostním předtančením, potom
se čekalo, kdo utrhne pantoflík –
nenechali si to ujít noví tvrdonští
stárci Pavel Hrubý a Rosťa Pšovský. Potom následovalo vínkové
a oplátkové sólo. Zábava trvala
skoro do rána.

Silvestrovský ohňostroj

Na silvestrovský podvečer připravila obec už po několikáté
setkání na náměstí u Vánočního
stromu. Vyhrávala živá hudba, ve
stáncích bylo možné se občerstvit svařeným, vínem, punčem,
koláčky, nebo chlebem se škvar-

www.tvrdonice.cz
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Týnec
Hradíštěk, nejlepší místo ní – zhruba 500 Kč za vodu ze 14 m. Bruslilo se 3 týdny a ještě
pro relaxaci a sportovní sklepa Ing. Melichara. Pro vybu- téhož roku na podzim bylo kluzišdování ledu je potřeba nejméně tě zvětšeno na rozměry 32 x 18
vyžití týneckých dětí
Hradíštěk odnepaměti sloužil našim dětem. Starší občané pamatují, že se na Hradíšťku hrával fotbal, volejbal, tenis a tehdy i velmi
populární „Hra na zajatce“, „Naše
husy, pojďte dom“, válení sudů…..
V zimě se tu sáňkovalo a lyžovalo. Na Hradíšťku bývalo živo až
do úplného setmění. Mladší děti
kolikrát dostaly notný výprask za
pozdní příchod k večeři. Před pěti
lety bylo využití Hradíšťku rozšířeno o hřišťátko a v zimě o malé
kluziště. Na podzim 2006 byla z
iniciativy Ing. Františka Melichara upravena do roviny plocha u
opěrné zdi o rozměrech zhruba
12 x 25 m. Mechanizaci poskytla zdarma fi rma Aleše Jančara,
práci provedl Jara Kańa, konečné urovnání terénu provedli brigádnicky Ing. František Melichar,
František Štáhl, Jan Hlavenka a
František Gajda malotraktorem.
V zimě 2006-07 se už bruslilo.
V zimě 2009-10 se mohlo bruslit neuvěřitelných 41 dní, poměrně příznivá byla i zima 2010-11,
kdy se bruslilo 21 dní. Náklady
na provoz kluziště jsou minimál-

15 nástřiků, každý večer provozu
se kluziště postřikuje nejméně 3x.
Každodenní údržba – nástřiky,
uhrnování sněhu – je prováděna
zdarma. Ročně je tak brigádnicky odpracováno asi 200 hodin.
Situaci každým rokem komplikují výrazné oblevy, kdy led úplně
roztaje a musí se začínat třeba
2x od začátku. Největší zásluhu
na vybudování a údržbě kluziště
mají už několik let Ing. František
Melichar (generální ředitel), Jeník
Prokop – lékař (výrobní ředitel)
a Roman Hrynkiv (ředitel výroby
ledu). Jejich odměnou je pohled
na radost bruslících dětí. Starší
mládeži i dospělým slouží kluziště na parkovišti u fotbalového
hřiště. Historie se píše někdy od
roku 1970. Tehdy se podařilo členům výboru TJ Sokol Týnec vybudovat kluziště na starém hřišti. Snahy o opakování v dalších
letech vyšly naprázdno. Teprve
po vyasfaltování parkoviště u nového hřiště byla snaha úspěšná.
V zimě 2001-02 se pro týneckou
omladinu i dospělé podařilo nastříkat kluziště o rozměrech 22 x

www.tynec.cz

m, mechanizačně se na úpravách
podílel Mirek Blažej. Iniciátorem
vybudování kluziště byl opět Ing.
František Melichar, jeho vydatnými pomocníky byli několik let
Jara Kaňa, Antonín Salajka, dále
se podíleli i Ing. Pavel Procházka, Jirka Kotlařík, Zdeněk Polách,
Radek Prajka a někteří další. S
potěšením je možno konstatovat,
že od zimy 2010/11se do přípravy
(mantinely, osvětlení), nástřiků a
udržování ledové plochy zapojila nová mladší generace – širší
kolektiv prezentovaný většinou
členy Sokola. Ocenění si za práci
zdarma zaslouží především Jirka
Kotlařík, Lukáš Pretóry, Michal
Cabala, Mirek Krupica, Zdeněk
Kurec, Miloš Martuška, Pavel
Procházka, Petr Procházka, Roman Vávra, Michal Čech, Filip
Tureček, Zdeněk Janulík, Zdeněk Polách. Vybudování kluziště je i součástí usnesení výroční
členské schůze TJ Sokol Týnec.
Tento široký kolektiv je zárukou
budování a udržování kluziště i v
dalších letech.
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