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Dolní Bojanovice
Ples SRPDŠ

I v letošním roce na plese SRPDŠ
dne 18. února 2012 zatančili naši
žáci 8. a 9. tříd krásně nacvičenou polonézu. Představilo se
16 tanečních párů, které tančily na hudbu Adiemus. Polonézu
nacvičovaly pod vedením p.uč.

Marie Dvořákové a p.uč. Anety
Ištvánkové. Začátkem ledna se
naši sedmáci zdokonalovali v lyžařském umění v Beskydech na
Soláni.

Masopust ve školní družině

Ve čtvrtek 23. února 2012 bylo
ve školní družině více než veselo. Děti přišly v maskách. Hrami
a veselím oslavily letošní masopust. Nechyběly tanečky, hry,
soutěže, občerstvení a samozřejmě ani tombola. Všem bylo moc
fajn a už teď se těšíme na příští
rok.

Posezení
ohně

u

nálada neopouštěla přítomné ani
ve večerních hodinách. Pozdravit
účastníky přišel na táborák také
pan Hradil - bývalý starosta obce
Josefova, místostarostka obce

Eva Rajchmanová a mnoho dalších příznivců. Táborák se zdařil
a my se už dnes těšíme na další
pokračování.

Slunéčko

Dětský folklorní soubor, založený
v září 2010, se na začátku letošního roku stal občanským sdružením pod názvem Slunéčko. V
současnosti jej navštěvuje šestnáct dětí ve věku pět až devět let
pod vedením paní Vlaďky Časné
z Moravské Nové Vsi a paní Petry Sklenské. Děti nacvičují pásma
složená z říkadel, písniček a her,
které kdysi hrály a zpívaly jejich
prababičky. Účastní se také veřejných vystoupení. V letošním

tu 2. června 2012 se zúčastnila
slavnostního průvodu dětských
souborů a vystupovala v rámci
národopisných slavností „Podluží v písni a tanci“ ve Tvrdonicích.
Děti vystupují v letních i zimních
„pracovních“ krojích i v krojích
slavnostních a moc jim to všem
sluší.Zveme všechny děti, které
by se k nám rády připojily a mají
alespoň pět let (ale i děti 1. – 5.
třídy), aby přišly po prázdninách
do Slunéčka. Rádi vás uvidíme.
Děkujeme Vlaďce Časné i Petře
Sklenské za čas a obrovskou trpělivost, se kterou se dětem ze
Slunéčka věnují, cimbálové muzice RYZLINK za hudební doprovod při vystoupeních, základní

umělecké škole za možnost využívání tanečního sálu ke zkouškám a Obci Dolní Bojanovice za
finanční podporu na pořízení dětských pracovních krojů.

táborového

Stalo se již tradicí, že pečovatelky
charity připravují každoročně pro
seniory na Domě s pečovatelskou službou táborák. Letos tomu
nebylo jinak. Ve čtvrtek 26. dubna přivítali senioři jaro zdobením
máje. Písničky našich harmonikářů se nesly po obci stejně jako
vůně opékaných špekáčků. Sluníčko zářilo a ani mírný větřík nekazil příjemnou atmosféru. Dobrá

roce jsme je mohli vidět na dětském krojovém plese, dále Slunéčka reprezentovala naši obec
na přehlídce dětských folklorních
souborů ve Tvrdonicích. Vsobo-

www.dolnibojanovice.cz
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Hrušky
I. Pyžamový ples

Pozvánkou na tuto zábavu může
být i reklamní slogan. Cítíte se
stísněně ve společenské róbě
či obleku? Nebaví Vás trávit čas
přípravou o dokonalý vzhled?
Tlačí vás předpisová obuv? Pak
právě pro Vás je vhodný Pyžamový ples! Chce to jen sebrat trochu odvahy, obhlédnout vhodný i
ne(v)hodný noční oděv, obout pohodlné papučky a vstoupit na taneční parket tělocvičny ZŠ Hrušky, která se stala místem konání
prvního ročníku Pyžamového ple-

su. Smysl pro recesi nechyběl ani
členům hudební kapely ESO,
kteří rovněž nastoupili v nočním
úboru. Svého úkolu zajistit zábavnou hudební produkci se zhostili
svědomitě a tanečníkům umožnili jen několik chvil k oddechu.
Večerem provázel konferenciér -

mír Kubík, královský pár SENIOR
- Anna a Břetislav Vališovi. Za své
kostýmní provedení byli oceněni
kaloricky hodnotnými dary. Na
každé plesové zábavě zaujímá
tradiční místo i ta trocha hazardní

vášně v podobně losování různorodých cen tomboly. Ani pyžamový ples nebyl světlou výjimkou
a 162 cen našlo svého nového
majitele včetně hlavní ceny dámského jízdního kola věnovaného
Obcí Hrušky. Zde bychom rádi
poděkovali všem sponzorům za
věnování darů, dárečků hmotné
i nehmotné povahy, jakož i těch
chutných podléhajícím datu spotřeby. Děkujeme všem odvážným
účastníkům 1. Pyžamového plesu za podporu, kterou nám vyjádřili svou přítomností, a těšíme
se příští rok v papučkách opět na
tančenou.

Beseda o zdravém životním stylu

ostřílený DJ Břetislav Vališ.Velmi
rádi jsme ocenili i originální oděvy
účastníků a to v několika kategoríí. Královna plesu – Stanislava Smutná, Král plesu – frontman
skupiny ESO, královský pár JUNIOR – Renata Manková a Vladi-

Ve všech elektronických médiích
i časopisech je často zmiňován
zdravý životní styl. Co si pod tímto pojmem představíte? Každý
z nás asi něco jiného. Dne 23.
února 2012 jsme k nám do MŠ
pozvali odborníky, kteří se touto
problematikou zabývají již 8 let.
Manželé Komínkovi – trenéři FITCENTRA z Moravské Nové Vsi
- nám v krátké besedě osvětlili
tento pojem. Bývalý učitel Mgr.
Jiří Komínek mluvil o správné ži-

www.hrusky.cz

votosprávě, pohybu a otužování
dětí. Zdůraznil, aby se rodiče řídili aktuální teplotou a neoblékali
své děti stejně při teplotě - 10°C
a pak + 10°C. Připomenul i současný problém populace, a to je
vadné držení těla, které v pozdějším věku přeroste v civilizační
chorobu, což jsou bolesti zad. Jak
správně využít pohybu a předcházet této nemoci nám předvedla jeho žena Soňa Komínková v
asi hodinovém cvičení. Všechny
maminky si zacvičily na balančních míčích, rovnovážné želvě,
popruzích TRX a činky byly na-

hrazeny PET lahvemi s vodou.
Rozcházeli jsme se unaveni, ale
příjemně naladěni s pocitem, že
jsme něco udělali pro své zdraví.
Aktivní pohyb je investicí do budoucnosti, především do stáří,
ale to si asi dnešní mladá generace neuvědomuje. Mrzí nás, že zájem o aktivní pohyb byl tak malý
a že této možnosti využilo velmi
málo našich maminek, pro které
tato beseda s cvičením byla pořádána.
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Josefov
Ples SDH

Den Matek

V sobotu 14. ledna 2012 proběhl
již tradiční Pyžamový ples SDH
Josefov. Účast byla hojná a podle
toho také vypadala zábava. Nebyl snad nikdo, kdo by se nebavil.
Tombola byla bohatá, eštěže nehořalo, jinak by sa moselo hasit
slivoviců nebo vínem.
je pořadatelům a rodičům dětí za
krásné masky, které jim vytvořili.

Ke dni matek a dni dětí proběhla v naší obci krásná operetní a
divadelní představení, maminky
mohly slyšet nádherné operetní
písně a děti Aladina a jeho kouzelnou lampu. Sólisté z Národního divadla moravskoslezského
v Ostravě k nám přijeli již pátou
sezonu.

Nohejbal
Kroje Hodonínska a Pod- V sobotu 16. června proběhl prvluží
ní ročník turnaje josefáků v nohejObec se podílí na vzniku publikace o krojích Hodonínska a Podluží. Starosta proto zdvořile žádá
občany o spolupráci, a ti kteří
mají zájem se podílet na přípravách focení obce, krojů, krojovaných, zvyků apod. nechť se nebojí a přihlásí se. Koordinátorkou
za obec je paní knihovnice Hasilová a garantem kulturní výbor a

Kloboukový ples

V půlce února proběhl Kloboukový ples obce. Letos přišlo o něco
více lidí jako v loňském roce a DJ
Michal hrál skvělé skladby, včetně dechovky. Kloboukové kreace
na některých hlavách byli přímo
famózní. Hlavní cena byla televize a dnes už je určitě hlavním
nábytkem v obýváku výherce.

Karneval dětí

Minulou neděli v Kulturním domě
proběhl Karneval pro děti a dětí i
rodičů bylo příjemně hodně, což
pořadatele vždy potěší. Děti v
maskách soutěžily v nejrůznějších soutěžích a měly i diskotéku
od dýdžeje Toma. Radnice děku-

bale O císařský pohár. Přihlásilo
se pět trojic, které hrály každý
s každým. Vítězové ve složení,
Michal Bravenec, Josef Klubus,
Patrik Prát, si na závěr zahráli exhibiční utkání s All stars teamem
Josefova ve složení František Bílek, Stanislav Esterka st., Vojtěch
Pospíšil st., které pro zranění Vojtěcha Pospíšila nebylo dohráno.
Starosta si radši vyklúbil koleno,
než by jeho mančaft prohrál. Sláva vítězům, čest poraženým i těm
neporaženým. Pohár je vystaven
v síni slávy místního pohostinství
u Klečků.

starosta. Jedná se o historickou
událost, kdy naše obec, potažmo
její občané budou zvěčněni v publikaci na památku budoucím generacím.

33. výstava vín Podluží

Proběhla v sobotu 28. 4. 2012 a
neděli 29. 4. 2012 v areálu Výletiště pod zeleným. Místní vinaři
srdečně všechny pozvali k ochutnávce 1151 vynikajících vzorků
vín z Podluží. Výletiště pod zeleným je kryté a počasí bylo slunečné.

www.josefov.eu
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Kostice
Krojový ples

První lednovou sobotu pořádal
Slovácký krůžek a chasa Kostice
tradiční krojový ples. Předtaneční
bylo Českou besedou.

dětský maškarní karneval na Sokolovni. Děti měly krásné masky
a ne jen děti mohly přijít v maskách. Pro děti bylo připraveno odpoledne plné her.

Výstava vín

Sdružení Vinařů Kostice pořádalo dne 17. března tradiční místní
výstavu vín. Návštěvnost byla
opravdu hojná a také se sešlo
mnoho vzorků jak bílého tak červeného vína. K dobré náladě vyhrávala cimbálová muzika.

Dětský folklorní festival

16. června se konal další ročník
dětského folklorního festivalu
„Zpěvy na dědině“, zahájen byl
festival průvodem krojovaných
dětí od obecního úřadu, který pokračoval na místní sportovní stadion. Počasí přálo a děti předvedly krásná vystoupení.

Dětský maškarní karneval

V neděli 19.2.2012 se uskutečnil

www.kostice.cz
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Ladná
SDH Ladná

Rok 2012 již tradičně zahájil Sbor
dobrovolných hasičů Ladná výroční schůzí, která se konala 21.
1. 2012 za účasti zástupců OÚ

Ladná. Mladí hasiči SDH Ladná se dne 28. 1. 2012 zúčastnili
prvních závodů v Perné O pohár
starosty v uzlování. Zúčastnilo se
jich 8 dětí – J. Bartoš, A. Demčila,
L. Příborský, T. Střelská, F. Střelský, D. Pazdera, N. Hanáková
a V. Nešpor. Dne 21. 4.2012 se
chystají mladí hasiči na celodenní
výlet po Pálavě. V sobotu 25. 2.
2012 se konala brigáda, při které hasiči přestěhovali šatnu výjezdové jednotky ze zadní části
hasičské zbrojnice do přední. V
nové klubovně hasičské zbrojnici
se od února letošního roku schází včelařský kroužek, vedený panem Josefem Vošvrdou.

Taneční studio N.C.O.D.
(No comment only dance)

Zajišťuje dětěm, mláděži a dospělým vzdělání v oblasti moderního
tance, pořádá vzdělávací workshopy a semináře, organizuje
různá vystoupení a taneční show
pro rodiče a veřejnost, zajišťuje
účast členů na tanečních soutěžích, vzdělávacích workshopech
a soustředění. Celé taneční studio provozuje a vede Ing.Lenka
Žůrková. Specializujeme se na
tanec zvaný Street dance, kte-

rý se stává v posledních letech
stále více populární. Taneční aktivity bychom chtěli do budoucna
dále rozšiřovat, stejně tak jako
působení v Břeclavi a okolních
vesnicích. V minulých letech působil taneční kroužek v Břeclavi,
Hruškách, Moravské Nové Vsi,
Moravském Žižkově, Ladné a

kotékách, dobročinných akcích,
módních přehlídkách, koncertech
a dalších...

Zaječí. Tento rok působíme také
ve Velkých Pavlovicích a dále se
rozrůstáme. Doufáme, že se nám
podaří rozšířit lásku k tanci směrem k dalším dětem, mládeži a
dospělým, kteří budou chtít využít svůj volný čas zdravěji, aktivněji a v kruhu nových přátel. Taneční studio sídlí na Indoor Golf
Břeclav. V letošním roce jsme se
zúčastnili taneční soutěže v Třebíči (M STYLE) a dále nás ještě
čekají soutěže v Kunštátě, Kuřimi, Brně, Zlíně, Bratislavě atd…
Zúčastnili jsme se 5.benefi čního
projektu děti dětem: pohádková
taneční show ŠÍLENĚ SMUTNÁ
PRINCEZNA, který byl zaměřený na pomoc postiženým dětem.
Celý výtěžek ze vstupného byl
proto věnován Dennímu stacionáři UTILIS v Břeclavi. Dále jsme
měli vystoupení na Disco Delta
Břeclav a v ZŠ Hrušky. Nabízíme
vystoupení vlastní tvorby či vystoupení vytvořené na zakázku
dle Vašich představ typu akce a
prostředí na: večírcích, plesech,
firemních akcích, oslavách, dis-

www.obecladna.cz
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Lanžhot
Restaurování soch

Zdobí Náměstí Lanžhota už téměř
100 let. Kamenní mlčící svědkové
z časů našich pradědů. Z doby,
kdy lidé z vděčnosti, z víry, neváhali vynaložit nemalý finanční obnos na jejich zbudování. Určitě se

A právě této údržby se oběma
sochám v letošním roce dostane.
Vedení města získalo grantový
příspěvek z programu Energie z
přírody 2011, vyhlášeného akciovou společností Moravské naftové doly. Z grantu ve výši 150
000Kč bude hrazeno restaurování obou sakrálních památek.
Zkušený restaurátor s licencí
Ministerstva kultury ČR v první
polovině roku 2012 vrátí sochám
jejich původní vzhled a krásu. Památky pod jeho rukama projdou
procesem čištění, tmelení a doplňování chybějící hmoty restaurování soch na náměstí zpravodaj
městského úřadu Lanžhot.

Oddíl skautů
k nim váže i jejich vlastní zajímavý příběh s důvodem jejich vzniku. Dnes, přestože nahlodané
zubem času a nepříznivými vlivy
prostředí, tvoří neodmyslitelný
prvek našeho běžného prostředí.
Nejsou to sice žádné národní kulturní památky, ale pro obyvatele
Lanžhota jsou cenné a zaslouží
si zájem a péči. Ano, jsou to dvě
sochy – socha sv. Anny vyučující
a sv. Jana Nepomuckého. Obě
z pískovce, vytvořené neznámými umělci v období klasicismu a
historismu. Vytesané s umem,
zručností a smyslem pro detail.
V současné době se tato krása
ztrácí pod nánosy mikrovegetace
a nečistotami exhalátů, písmo na
nápisových deskách je téměř nečitelné, kámen narušený korozí.
Socha sv. Anny má rozpraskanou
schodišťovou základnu a zkorodovanou ochrannou stříšku. Sv.
Jan Nepomucký přišel v průběhu
času o atribut svatozáře a jeho
zděný podstavec volá po údržbě.

Začátkem prosince pořádal náš
oddíl již tradiční slavnost světel.
Na Náměstí přišel Mikuláš v doprovodu čertů a andělů. Přinesl

domácí cukroví, zpívali koledy a
také si předali vlastnoručně vyrobené dárky. Vánoční akce s
sebou přinesla i první přespání
v naší nové klubovně. Na druhý
den jsme, tak jako každý rok, společně nazdobili nedaleko Kazůbku pět stromečků dobrotami pro
zvířátka. Po cestě ke stromečkům jsme soutěžili, která družina
vysbírá víc odpadků, které ležely
pohozené v příkopech podél polní cesty. Prázdniny se nesly v
duchu sportu a zábavy. Pololetní
prázdninové ráno jsme se sešli
ve školní tělocvičně a protáhli si
tělíčka. Odpoledne jsme se vydali
do břeclavského kina a zhlédli
jsme film Šmoulové 3D. O týden
později jsme využili příznivých
podmínek a vyřádili jsme se na
bruslích na rybníku Kout. Poslední únorový pátek jsme opět zavítali do Břeclavi. Tentokrát jsme
byli na lezecké stěně a kuželkách. A co nás čeká dál? O velikonočních prázdninách se vydáme na třídenní výpravu poznávat
další z našich měst a v květnu se
naše světlušky a vlčata zúčastní
okresního kola Svojsíkova závodu ve Znojmě, kde určitě neudělají ostudu.

dětem svítící náramky, které společně s lucerničkami a zvukem
koled doprovázely celý průvod
naším městečkem. Pro nahlédnutí ke skautům vod byl zakončen za tenisovými kurty, kde jsme
společně vypustili lampiony štěstí
a opekli si nad ohněm špekáčky.
Vánoční čas náš velký oddíl také
oslavil společně, i když s mírným
předstihem. V předposledním adventním týdnu se konala vánoční
besídka, na které jsme ochutnali

www.lanzhot.cz
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Lužice
Putování za vodníkem Ti- kovy). Děkuji všem rodinám, kte- Pak jsme jeli do hotelu Radějov,
ré se zúčastnily, organizátorům, který je na Lučině, kde jsme bydhelňákem
Poprvé se mohli rodiče s dětmi
vydat na zajímavé putování, které pro ně na sobotu 19. května
připravila při příležitosti „Dne rodiny“ kulturní a sociální komise
RO ve spolupráci se Slováckým
krúžkem, včelařskou organizací,
lužickými skauty a Brontosaury.
Projížďku na koníčcích zajistila
paní Chládková. Děti na jednotlivých stanovištích plnily úkoly, za
které dostávaly rybičky. U cíle je

čekal opravdický vodník Tihelňák,
který dal každému účastníkovi
pochodu diplom a odměnu. Místo
grilovaných rybiček si všichni po-

chutnali na špekáčcích od pana
Frýdka, ale to nikomu nevadilo,
protože byly výborné. Nemladším
účastníkem byl Michálek Molnár
– 8 měsíců, nejstarší účastníkem
babička Sasinková a nejpočetnější výpravou děti z ulice Kratiny
(Maršálkovy, Bučkovy a Holomčí-

pomocníkům a hlavně vodníkovi
Tihelňákovi. Věřím, že i příští rok
se za ním děti vypraví.

Soutěž mladých zdravotníků

Dne 16.5.2012 vyjíždíme o půl
osmé od školy na soutěž HLÍDEK
MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ ! Po
příjezdu do školy Bohuslava Martinů (duhová škola) si losujeme
pořadí, ve kterém budeme soutěžit. Vylosovali jsme si číslo 2, a
tak už o půl desáté vycházíme na
první stanoviště, které je pro nás
nejhorší, protože nejsme ještě tak
sehraní, ale i přesto, že se nám
nějak nedaří, ztrácíme zde pouhých 20 bodů. Hned poté se odebíráme na stanoviště číslo 2, kde
nás čeká bezvědomí s podezřením na prasklou lebeční spodinu
a krvácejícím uchem a zlomená
ruka s šokem. Na třetím stanovišti máme otevřenou zlomeninu
levé nohy a zavřenou zlomeninu
pravé ruky. Po krátké přestávce
jdeme na čtvrté stanoviště, kde
nás čeká obvazová technika a
poznávání bylinek. Na poslední
páté stanoviště, kde máme transport, už jdeme s chutí a elánem,
a proto také neztrácíme žádné
body.Následuje přestávka, kde
máme čas na občerstvení a chvíli
klidu, dokud nevyhlásí výsledky.
A už je to tady… Po vyhlášení
výsledků se umísťujeme na krásném 2. místě.

leli. První jsme se ubytovali a pak
jsme šli na oběd. Bydleli jsme
po čtyřech, zvlášť holky a zvlášť
kluci. Bylo nás celkem 15 dětí a
s námi byla paní učitelka Vojkovská a paní vychovatelka Bravencová. Během školy v přírodě jsme
byli na kopci Šumárníku, vystoupili jsme na rozhlednu Travičná
a šli jsme taky na salaš. Dělali
jsme spoustu soutěží, za které
jsme dostávali diplomy, měli jsme
olympiádu, 2x jsme se koupali v
přehradě Lučina. Večer jsme měli
pyžamovou párty. Když jsme se
vraceli domů, stavili jsme se na
kuželovském mlýně. Moc se nám
to líbilo, bylo to super, chtěli bychom tam jet znovu.

Škola v přírodě

V týdnu od 21.5.2012 do
25.5.2012 jela třetí třída na školu
v přírodě. Než jsme dojeli na školu v přírodě, jeli jsme do Bílých
Karpat a tam jsme dělali úkoly.

www.luziceuhodonina.cz
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Moravská Nová Ves
Dralo se peří

V Moravské Nové Vsi, v penzionu
Selský dvůr, uspořádala 5. února
Jihomoravská komunitní nadace diskusní podvečer s názvem
„Draní peří“. Navrhnutým tématem večera byla možnost vytvoření muzea v obci, které by reprezentovalo místní kulturu. Tato
myšlenka není žádnou novinkou.
Mnoho vesnic v Čechách, na Moravě, ale i v zahraničí má vyhrazenou místnost, či celou budovu,
ve které se jakoby zastavil čas v
době před cca 100 lety. V obecních muzeích tak můžete například shlédnout původní vzhled
tradičních krojů, oblečení a věci
denní potřeby, starodávný nábytek, stroje, kuchyňské nádoby,
porcelán, knihy, fotografie a mnoho dalšího. Diskusi moderoval a
hudebně také doprovodil písničkář Vladimír Merta. Draní peří si
mimo jiné přijel vyzkoušet i politik
Zdeněk Škromach. Součástí večera bylo i „požehnání“ katalogu
Emílie Zárubové. Třeba pořádat
besedy každou neděli odpoledne
o páté. Pro důchodce i ostatní by
to byla velká příležitost setkat se
a popovídat si. Případně pochlubit se svými výrobky a trochu si i
zazpívat. Tak nevím, je to v Moravské Nové Vsi moc odvážné
přání? Museli bychom k tomu ale
přiložit ruku k dílu!

Občanské sdružení Slovácký krúžek

Moravská Nová Ves nás 28. února pozvalo na již 47. Krojový ples.
Podlužácký krojový ples v Moravské Nové Vsi byl vždy vyhlášený.
Již druhým rokem se však pořadatelům vytratilo, neznámo kam
a proč, pojmenování „Podlužácký“. V tomto roce se bohužel se-

šlo více krojových plesů v jeden
termín, proto účast krojovaných
a ostatních hostů nebyla vysoká.
Nicméně menší návštěvnost nebránila všem zúčastněným plně
si tanec a zpěv vychutnat. Letošním předtančením byla beseda

děleny do skupinek 5-8 dětí, což
umožnilo individuální přístup ke
každému dítěti a některé se již
naučily plavat. Poslední hodinu
na děti čekají závody a za odměnu dostanou mokré“ vysvědčení.
Květen nám též přinesl zajímavou
besedu s mluvčí policie z Břeclavi Kamilou Haraštovou, která děti
seznámila s dopravními předpisy
a správným chováním, kterým
můžeme předejít nebezpečným
situacím. Následovala „koložkiáda“, kde děti na kole či koloběžce
mohly uplatnit a prověřit své dopravní znalosti.

Moravská. Hrála dechová hudba
Skaličané a také cimbálová muzika Galán. Pořadatelům děkujeme
za organizaci.

Školní okénko

V jarním období proběhla v mateřské škole spousta akcí, které
určitě stojí za zmínku. Dne 21.
března při dopolední vycházce
děti s paní učitelkami vynesly
babu Zimu, hodily ji do řeky Kyjovky a přivítaly jaro říkadly a písničkami. O pár dní později, 26.
března, jsme si udělali výlet do
místní drůbežárny, kde měly děti
možnost vidět několikadenní kuřátka a něco se o nich dozvědět.
V dubnu se na školní zahradě
sletěli čarodějové, čarodějky a
čarodějátka ze všech koutů Moravské Nové Vsi i okolí a děti si
zasoutěžily společně se svými rodiči na čarodějných stanovištích
a za odměnu si všichni potom
opekli špekáčky a dali dobrý čaj
od paní kuchařek. V květnu začal
předplavecký výcvik, který naší
MŠ nabídla soukromá plavecká
škola v Hodoníně. Děti byly roz-

www.mnves.cz
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Moravský Žižkov
Jubilejní 20. Country bál

Již uplynulo 20 let, co jsme uskutečnili myšlenku pomoci dětem v
mateřské škole jen pouhým country bálem, tehdy úplně neznámým
plesem. Můžu říct, že se myšlenka ujala jak semínko dobré věci.
Letos jsme slavili výročí a dle
ohlasu lidí můžu říct, úspěšně.
Nacvičila jsem s dětmi kankán,
byl to jejich sen. Dlouho jsem
váhala, ale pak jsem našla vhodnou písničku a začali jsme cvičit.
Žasla jsem, jak s radostí chodily
na zkoušky, bylo to něco nového. Skupina Báječné ženské také
překvapila tanečkem Drahoušek,
byl to dost náročný tanec. Musím
holky pochválit, zvládly to. A půlnoc patří vždy překvapení. Letos
jsme chtěli ukázat tanec v jiné
podobě, tak jsme nakoupili UV
zářivky a v momentě, jak vše gradovalo, jsme zhasli a bylo vidět
jen pohyb krásných kankánových
sukní, rej barev. Bylo to opět něco
nového a podle vaší reakce jsme
usoudili, že úžasné. Přibyl nám
do skupiny šikovný kluk Vít Parat,
jezdí až z Poštorné a velmi si cením jeho píle a mám s ním do budoucna plány. Naše kankánová
skupina se zvětšila, přibyly nové
tanečnice. V létě máme nabídku
tancovat v Rakousku a ve Westernovém městečku v Boskovicích. Máme co dělat, abychom se
na to připravili. Děkuji všem, kteří
přišli slavit s námi, bylo hodně cizích a zdaleka, čehož si vážíme.
Děkuji všem mým tanečnicím a
tanečníkům za jejich píli a čas, p.
V. Vašíčkové za obětavou práci s
kostýmy, obci za prostor k nacvičování, mateřské školce za nápadité kartičky na stoly, vám všem,
kteří dlouhé roky přispíváte do
tomboly.

Místní výstava vín

Místní výstava vín, kterou jako
každoročně uspořádal vinařský
spolek Žižkovští vinaři, se letos
konala 17. března. Sešlo se tu
celkem 664 vzorků vín, z toho
376 bílých, 239 červených a 44
růžových. Z tohoto počtu dodali
místní vinaři 226 vzorků, druhou
nejzastoupenější obcí byly Velké
Bílovice se 145 vzorky. Nejvíce
vzorků u bílých odrůd se sešlo
u Veltlínského zeleného se 48
vzorky, nejčastěji zastoupeným
červeným vínem bylo Zweigeltrebe se 40 vzorky. Vína byla hodnocena v devatenácti komisích
pod dohledem dvou odborných
subkomisí. Šampionem výstavy
se stal v kategorii bílých vín Tramín červený, pozdní sběr 2011,
z Rodinného vinařství Sedlák z
Velkých Bílovic. Nejlépe hodnoceným červeným vínem se stal

bylo poznat, že loňský rok byl
pro vinaře naopak velmi příznivý,
a tak valná většina vzorků nesla přívlastek „pozdní sběr“ nebo
„výběr z hroznů“. Bylo rozdáno
225 diplomů za vzorky vín, které
při hodnocení obdržely 83 bodů
a více. Ochutnávku účastníkům
koštu zpříjemňovala cimbálová
muzika Guráš s primášem Janem
Omastou, výstavu doprovázela
též tradiční tombola a výstava vinohradnické techniky.

Cabernet Moravia, jak. 2011, z Vinařství Maláník – Osička z Mikulčic a nejlepší kolekcí vín za čtyři a
více vzorků se letos prezentovalo
Vinařství na Špičáku z Velkých
Bílovic s vynikajícím průměrným
hodnocením 89,5 bodů. Cenu
starosty Moravského Žižkova pro
nejlépe hodnocená vína místního
vinaře získal Stanislav Veverka,
č. 394, za Modrý Portugal, kab.
2011, a Veltlínské zelené, pozdní
sběr 2011. Oproti ročníku 2010,
který kvalitě vína příliš nepřál,

www.moravskyzizkov.cz
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Nový Poddvorov
Obecní ples

V lednu pořádal Obecní úřad Nový Poddvorov další ročník Obecního plesu, který byl zahájen předtančení
polonézy v podání žáků základní školy. Ples byl hojně navštíven a bylo spoustu cen v tombole, čímž moc
děkujeme sponzorům za dary.

Do sklepů dopraví lidi koňský povoz

Poddvorovští vinaři zvou opět všechny lidi do svých sklepů. Ty otevřou poslední červnový víkend. Pro
přepravu z dolního konce poslouží návštěvníkům koňský povoz z Čejkovic. Ochutnávka ve sklepech začne v sobotu v deset hodin dopoledne. Od devatenácti hodin se bude konat „Beseda u cimbálu, kdy bude
vyhrávat Prušánecká cimbálka, kdy si i místní vinaři připravili písně a s radostí je zazpívali. Návštěvníkům
poslouží k občerstvení velký párty stan.

www.obecnovypoddvorov.eud.cz
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Prušánky
Šachový kroužek

Šachový kroužek navštěvuje v
průměru 10 dětí. V uplynulé sezóně se žáci zúčastnili několika
turnajů a to okresního přeboru
základních škol v Hodoníně, kde
nás reprezentovali Martin Hlaváček, Antonín Vávra, David Hnátek a Štěpán Omelka, a ve své
kategorii obsadili 3. místo. Dále
se zúčastnili dvou turnajů v Ratíškovicích. V rámci šachového
kroužku proběhly dva turnaje. Na
Vánočním turnaji zvítězil Martin
Hlaváček před Janem Lacinou a
Štěpánem Omelkou. Velikonoční turnaj se stal kořistí Štěpána
Omelky před Janem Lacinou a
Martinem Hlaváčkem. Děkujeme
obecnímu úřadu za příspěvek
na ceny pro děti.Od listopadu do
dubna probíhal přebor šachového kroužku. V této dlouhodobé
soutěži zvítězil Antonín Vávra
před Martinem Hlaváčkem a Janem Lacinou.

Dětský den

Již tradiční a všemi dětmi a rodiči
oblíbená akce pořádaná fotbalo-

obří hranice přilákaly do areálu
na hřišti opět vyšší návštěvu než

ním táborákem. Z některých dětí
se stanou příští školní rok opět
školčátka, ale pevně věříme, že
cvičení s dětmi bude i nadále pokračovat. Na podzim tedy znovu
ahoj. Rády bychom ještě poděkovaly paní ředitelce Aleně Kristové za vstřícný přístup a spoustu
nového sportovního nářadí, které
nám je v tělocvičně k dispozici.

vloni. Celá akce byla navíc zpestřena fotbalovým utkáním kluků z
přípravky, kteří se mohli předvést
všem přítomným. Věříme, že se
většině účastníků akce líbila a
těšíme se na další podobná setkání.

Cvičení s nejmenšími

vým oddílem ve spolupráci s Obcí
Prušánky se konala v areálu hřiště v pondělí 30. dubna. Přípravou
a organizací se po dobu několika
dní zabývala velká většina hráčů
mužstva mužů společně s výborem. Tradiční sportovní soutěže
o sladkosti, opékání špekáčků a

Již druhým rokem se každé úterý
scházíme k pravidelnému cvičení
dětí do 3 let v naší školní tělocvičně. V letošním roce se ve cvičení
vystřídalo 34 dětí, z nichž některé
nás v průběhu roku opustily do
mateřské školky. Po krátké rozcvičce s básničkami se děti ihned
hrnou k nářadí. Nejoblíbenější je
hra s balóny a skluzavka z žebřin. Nechybí ani vzájemné pošťuchování s kamarády, a jelikož je v
Prušánkách spousta přistěhovaných maminek, je to ideální příležitost se vzájemně poznat. Náš
cvičební rok jsme ukončily tradič-

www.obecprusanky.cz
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Starý Poddvorov
Soutěž Vesnice roku

Naše obec se v letošním roce
přihlásila poprvé do soutěže „
Vesnice roku“. Samotná prezentace obce proběhla 11. června
2012 od 13.15 hodin do 15.15
hodin. Obec měla v tomto krátkém časovém úseku představit
to nejlepší, co má. Komise byla
přijata nejprve na obecním úřadě,
pak následovala návštěva školy, čistírny odpadních vod, kompostárny a místní knihovny. Při
okružní jízdě po obci byla komise
seznámena s historií, krajinou a
místními zvyky. V sále kulturního
domu VESNICE ROKU proběhla
další část prezentace obce, a to

jednotlivých spolků, podnikatelů
a zálib. Po skončení této části
následovala prohlídka místního
kostela, myslivny a na závěr větrného mlýna. Obec získala v této
soutěži Diplom za zachovávání lidových tradic. Rádi bychom se do
této soutěže přihlásili i příští rok a
věříme, že nás opět naši občané i
místní podnikatelé podpoří.

muziku.To se nám moc líbilo a
rozhodli jsme se, že i my si udě-

láme takové „Dětské krojované
hody“. Vše tedy začalo 28. června 1993. Pozvali jsme si dechovou hudbu, rodiče nám vyzdobili
parket, děti si připravily program a
hody začaly. Již ty první měly takový úspěch, že jsme se rozhodli
každoročně tuto akci opakovat a
napevno obnovit starou tradici.
V prvních letech se do této akce
zapojovaly opravdu všechny děti.
S vývojem naší společnosti v posledních 20 letech však počet
těchto dětí ubýval. O folklór má
zájem stále méně rodičů a jejich
dětí. Nejsou ochotni jim pořizovat
kroje z finančních důvodů. Děti
byly dříve oblečené do jednoduchých dětských podlužáckých
krojů- chlapci v třaslavičkách a

20. let dětských krojovaných hodů

Jak to před dvaceti lety všechno začalo? Velmi spontánně. V
hodině prvouky jsme si s dětmi
prohlíželi kroniku obce a narazili
na zajímavou informaci: Vždy v
době konání krojovaných hodů v
obci, si děti pozvaly k někomu do
stodoly gajdoše a měly také svou

dívenky v červených sukýnkách.
Když přijdete na hody dnes, uvidíte děti oblečené už jako chasu.
S ubývajícím počtem dětí v naší
škole, které byly ochotné se ob-

www.poddvorov.cz

lé-kat do krojů, jsme museli organizaci této akce upravit. Dětský
folklórní soubor Kordulka, který v
souvislosti s touto tradicí vznikl,
si vzal nad 20. let Dětských krojovaných hodů patronát a vytvořili
jsme festival dětských folklorních
souborů, jen název jsme zachovali. Později jsme začali zvát i
zahraniční soubory a dnes je z
této akce festival s mezinárodní účastí, od roku 2004 dokonce akcí dvoudenní. Samozřejmě
pravidelnými hosty jsou děti ze
Slovenska – Leváránek Velké
Leváre, ale zveme i soubory z jiných států, z měst a vesnic, které
jsou členy Charty venkovských
obcí Evropské unie, které je naše
obec členem. Několik let k nám
zajížděl soubor Hulajniky z Milówky z Polska, v minulém roce
dětský soubor ze Slovinska a letos přijeli tanečníci z Maďarska.
Z okolních vesnic přijely děti ze
souboru Podkověnka ze Svatobořic Mistřína, Końárci z Poštorné, Jatelinečka z Moravské Nové
Vsi, Hanýsek ze Šakvic a Slováček z Brna.Během těch dvaceti
let se ve funkci stárků a stárek vystřídalo 84 dětí. Dnes přichází na
tuto akci již děti druhé generace,
z bývalých stárků se stali rodiče.
O velkém významu pro zachování tradic v obci svědčí i to, že
po vzoru našich dětských hodů,
se tato akce ujala také v jiných
obcích - ve Velkých Bílovicích a
v Mutěnicích. I oni v současné
době takovou akci každoročně
pořádají. My jsme ale byli první
a letos již po dvacáté tančily děti
pod májou.
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Tvrdonice
Krojový ples

V sobotu 4.2.2012 Tvrdonští stárci a chasa pozvali všechny příznivce folkloru na krojový ples.

Začátek byl v 19 hodin v sále Sokolovny ve Tvrdonicích. K tanci a
poslechu zahrála dechová hudba
Podlužanka a cimbálová muzika
Vojara. Ples zahájí předtančením
České besedy společně s hostujícími chasami z okolí.

jeden z organizátorů Petr Škápík. Jak dodal, cílem bylo pozvat
kamarády a přátele ze širokého
okolí, kteří se stejně jako jejich

skupina Podluží Riders zajímá o
motorky. „Motohody jsme uspořádali z recese, stejně tak vznikl
název našeho malého motogangu – Podluží Riders,“ usmíval
se Škápík. A motorkáři se měli
opravdu na co těšit i v sobotu. V
jednu hodinu po poledni se vydali na projížďku po okolí a pak je
čekala i bezpečnostní akce Besi-

Dětský maškarní karneval

Veselí v maskách pro děti proběhlo v neděli ve Tvrdonicích.
Základní škola Tvrdonice si připravila odpoledne plné soutěží a
her. Maškarní karneval zpestřílo
vystoupení Sáši Viktora. Nejen
v kostýmech mohli přijít děti se
svými rodiči do Dělnického domu
v Tvrdonicích od patnácté hodiny.

pu Nemyslíš, zaplatíš. Na večer
byla naplánována série koncertů,
např. Walda Gang.

Motohody na Podluží

Motohody začaly již v pátek večerními koncerty. „Počasí nám
vyšlo a včera přijelo asi čtyři sta
lidí,“ pochvaloval si páteční účast

www.tvrdonice.cz
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Týnec
Guláš cup

V sobota 2. 6. 2012, dopoledne
se na Hradíšťku chystají kotle,
lavice, nanosí se vše potřebné,
krájí se cibule, maso, zatopí se
pod kotlem a ve 13 h je odstartováno. Není nač čekat, vždyť uvařit v kotli guláš z 5 kil masa není

Čech a došlo i na vyhodnocení
nejpěknějšího družstva. Tím se
stala děvčata z chasy Týnec. Aby
nebyl celý den jen o guláši, k dobré náladě a tanci hrála country
skupina Čtyřlístek a diváci mohli
zhlédnout ukázku práce kovboje
s bičem. I když se na obloze co
chvíli objevily mraky, letošní ročník se setkal s velkým zájmem
návštěvníků/téměř200 platících/.
Věříme, že se všem na akci líbilo
a přijdou i příště.

i příště. www.vinari-tynec.cz

Vinaři z Týnce

žádná legrace. O nejlepší guláš
bojuje 6 družstev: František Juráček a spol., Hasiči Sekule, Hospůdka u Eduarda, Petr Hrančík
a spol., Eva Hanzlíková a spol.
a chasa Týnec. Sotva se začalo,
už tu máme úraz. Ukázalo se, že
ne všichni jsou kamarádi s ostrým
nožem. A už se vaří, ochucuje,
vůně se vznáší nad Hradíšťkem...
Mezi tím procházejí členové poroty a nakukují do kotlíků, vyzvídají recepty a tajné přísady.
Kontrolovat, jak pokračuje vaření
a kdy už to bude, může každý.
Guláše jsou uvařeny kolem páté
hodiny a nastává těžký úkol pro
porotu /Mgr.H. Zoubková, Mgr.
Bc. Fr. Čech, Dr. P. Koubek, Z.
Káčerek a P. Zugárková/. Porota
u vzor-kůhodnotí úpravu, chuť,
aroma, barvu. Mezitím je o ochutnávky takový zájem, že než dojde
k vyhlášení výsledků, někteří už
mají kotel prázdný. Vyhrál guláš
P. Hrančíka, druhé místo obsadila
Hospůdka u Eduarda a na třetím
místě skončilo družstvo Fr.Juráčka. Vyhlášení vítězů se ujal Fr.

Začátkem března se uskutečnila velmi dobře navštívená místní
výstava vín. Podařilo se nám sesbírat rekordních 523 vzorků vín
od domácích i přespolních vinařů. K pohodové atmosféře přispě-

la Týnecká cimbálová muzika a
návštěvníci odcházeli spokojení.
V měsíci červnu se vinaři podíleli na svěcení obecního praporu.
Tuto akci pořádal OÚ Týnec na
Hradišťku. Připravujeme stánek
s vychlazeným vínem, které se
rozlévalo zdarma. Dne 30. června jsme pořádali DEN OTEVŘENÝCH SKLEPŮ. Celkem bylo
otevřeno 12 sklepů, ve kterých se
prezentovalo 16 domácích vinařů.
Tato již tradiční akce si postupně
získává velkou oblíbenost, proto
doufáme, že se na Hradišťku při
dobrém víně a cimbálce setkáme

www.tynec.cz
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Fotogalerie Regionu Podluží
Otvírání Jara na Podluží, cyklovýlet Regionu Podluží
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