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Dolní Bojanovice
Adela Banášová

Narodila se 12. října 1980 v Bratislavě. Její matka je výtvarnicí.
Otec pracoval na velvyslanectví
v Rakousku, dík y tomu navštěvovala několik let školu ve Vídni.
Se sestrou Marií měly velmi přísnou výchovu. Se svými rodiči má

však dodnes výborný vztah, bydlí
jen kousek od jejich domu a vídá
se s nimi téměř denně. Vystudovala kulturo-logickou fakultu na
Univerzitě Komenského. Mluví
německy, anglicky a francouzsky. Od šestnácti let pracovala v
televizi. Začínala jako moderátorka ve slovenském Fun Radiu,
kde pracuje dodnes. Objevila se
v humoristickém pořadu TV Markíza Sedem s. r. o. Slavnou se
stala po moderování pořadu Slovensko hľadá SuperStar, později
také Let‘s Dance - ve třetí sérii
se sama zúčastnila jako soutěžící. Moderovala taky v česko-slovenských pořadech Test národa
a Česko-Slovenská SuperStar. V

pořadu Talentmánie zastala funkci porotkyně. Na podzim odstartuje svou vlastní televizní talkshow.
V letošním roce přijala pozvání k
moderování Bojanovského festivalu v Dolních Bojanovicích. Na
otázku, jak se podařilo k moderování přesvědčit právě Adelu, lze
uvést, že zareagovala na první
e-mailovou zprávu, která jí byla
zaslána. Adela bez nároku na honorář přislíbila svoji účast na akci.
Její jedinou podmínkou bylo, že
bude, vzhledem k časové náročnosti, moderovat pouze určitou
část festivalu. I když do poslední
chvíle nikdo nevěřil, že Adela skutečně dorazí, vše dopadlo skvěle!
V průběhu moderování si Adela
navíc našla čas zodpovědět několik otázek. Dokončit rozhovor
však nebylo vůbec jednoduché.
Adelu několikrát vyrušily děti, které žádaly o podpis. Mezi otázkami Adela odskakovala na podium
moderovat..☺Přesto byla stále
milá, usměvavá a několikrát zdůraznila, že si akci u nás v Bojanovicích výborně užívá.

Traktoriáda

Zajímavou akci pod názvem
Traktoriáda zaštítil svým pořada-

telstvím Sbor dobrovolných hasičů. Milovníci „divoké traktorové
jízdy“ si mohli užít vůni nafty a
chuť bláta v sobotu 28. července
v lokalitě Rybníčky. Celou akci
moderoval Luďa Bílík. Jako nej-

www.dolnibojanovice.cz

zdatnější traktorista byl oceněn

Ondřej Dvořák, kterému neodolala žádná z nastražených překážek.

Letní florbalový kemp

První týden letošních prázdnin
se konal orelský florbalový kemp.
Stejně jako loni, jsme byli ubytovaní v areálu obce Vísky. Zde
nám bylo k dispozici volejbalové
hřiště, travnatý plácek a trampolína. V případě špatného počasí
jsme mohli využívat místní orlovnu. Náplní každého dne byl
florbalový trénink a množství her.
Většina her se odehrávala v lese,
který leží hned vedle sportovního areálu. Náplní jednoho dne
byla stavba chýše v lese. Na tuto
stavbu byl použit pouze materiál,
který děti našly v lese. Odměnou
za takovou námahu byla noc strávená v lese v chýši. Na kempu
byla samozřejmě stezka odvahy
a noční hlídky, které děti zvládly
na jedničku. Velmi oblíbenou každodenní činností byl večerníček.
V areálu, kde jsme byli ubytovaní,
samozřejmě televize nebyla, proto si děti musely večerníčky vymyslet a ostatním zahrát. Protože
bylo přímo tropické počasí, koupili jsme velký nafukovací bazén
a užívali sluníčka. Co však dětem
udělalo největší radost byl nákup
nových pistolí na paintball. Na táboře jsme zažili hodně srandy a
dovezli jsme si spoustu skvělých
zážitků.
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Hrušky
Prázdniny
Hrušky

v

Klokánku vujeme se rovněž na veletrh so- du průběžně jedná výbor Sokola

Hurá, skončila škola a přišel den,
kdy celý klokánek vyrazil na „dalekou cestu“. Připravit vše potřebné pro tolik dětí bylo náročné.
Kola, přilby, stany, jídlo, šaty a vyrážíme. První den nás čekalo 30
km na kole, abychom se přiblížili
k vysněnému cíli Vranovské přehradě. Po cestě jsme měli spoustu krásných zážitků, děti šlapaly
jako o závod,i nejmladší Natálka,
která se teprve letos naučila jezdit na kole, zvládala vše bez potíží. Na Vranovskou přehradu jsme
dorazili za 3 dny. Zde nás čekal
skvělý oběd připravený panem
Šajerem, který nám na naší cestě
dělal kuchaře a řidiče doprovodného vozidla, kterému za tuto pomoc moc děkujeme. Z Vranovské
přehrady jsme vyrazili na Dalešickou přehradu, zde jsme si užili
projížďky na motorovém člunu a
přesunuli se na Brněnskou přehradu. To už jsme měli za sebou
160 km na kole. Zde vyrážíme na
romantickou “cyklostezku“ kolem
Bílého potoka, kde jsme v dešti přebrodili asi pětkrát Bílý potok. Naše cesta končí v Brně na
překrásné cyklostezce, kde nás
skvěle vybavili vším potřebným
policisté městské policie Brno.
Prázdniny však pokračují dál,
proto po třech dnech strávených
doma opět vyrážíme tentokrát na
Vysočinu na Velké Dářko, tato
cesta nebyla úspěšná a to díky
počasí. Nyní tráví děti prázdniny
u jezera, které nám dovolila užívat Holding a spol. Bratislava Mgr. Mazúr. Tady děti na oplátku
vyčistili les od plastových nádob
a pomohli tím k udržení krásného
prostředí. Zde také bude Klokočí
připravovat nový program, připra-

ciálních služeb a fotíme na propagační letáky. Po návratu domů
se budeme připravovat na Bartolomějské hody. Přejeme všem
krásný zbytek prázdnin!!!

Postup, to je cíl hrušecké
kopané

Jak lehce se napíšou slova do
úvodního titulku, ale kolik úsilí a
námahy bude nutné na splnění
tohoto závazku.Nenechat žádný zápas náhodě a do rozjetého
vlaku z vítězného jarního kola
hrušecké kopané pořádně přiložit pod kotel a pokračovat ve
vítězném tažení i podzimním kolem to bylo motto přípravy hráčů
Sokola Hrušky s realizačním týmem. Přípravnými zápasy, které
pro hráče výbor kopané připravil,
byť byli soupeři o třídu výš, prošli naši hráči jako nůž máslem. I

když přípravné zápasy jsou jen
lakmusovým papírkem přece jen
poodhalí co se v mužstvu děje a
jaká je nálada a chuť se porvat o
postup. Při výběru hráčů na tyto
jednotlivé zápasy se však odhalil
nečekaný problém. Byť má Sokol
Hrušky k dispozici velký kádr hráčů, stačí jeden zápas jako např.
se Sokolem Bulhary a čtyři hráči
jsou dlouhodobě zdravotně vyřazeni. Když k tomu přistoupí pár
hráčů na dovolené nezbývá pak
než sáhnou na nehrající hráče z
realizačního týmu.Z toho důvo-

www.hrusky.cz

Hrušky o možném rozšíření našeho týmu o další hráče, kteří by
jednak byli posilou mužstva, přijali amatérské podmínky jak je respektují stávající hráči a hlavně,
aby dobře zapadli mezi stávající

partu. Dnes už není tajemstvím,
že nabídku na začlenění do stávajícího hráčského týmu Sokola
Hrušky přijali Michal Blinkal, Vladimír Malár, Matěj Grot a Jakub
Forman. Trvalé hostování si vyřizují Tomáš Růžička a Roman
Janulík. Je již nepsanou prav-

dou, že diváci, kteří přijdou fandit
vlastním hráčům jsou dvanáctým
hráčem na hřišti. Mohu vás ubezpečit, že jak hráči s realizačním
týmem, tak výbor Sokola Hrušky pro postup do vyšší fotbalové
třídy udělali maximum a na vás
přátele fotbalového sportu máme
jen jednu prosbu,přijďte podpořit
naše kluky, kteří si to zaslouží.
Našim společným cílem je postup
do III. třídy kam naši hráči patří.
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Josefov
Fotbalový turnaj

Tradiční fotbalový turnaj se konal
v sobotu 28. července 2012. Zúčastnila se mužstva našich borců,
Prušaňáků, Policajtů a Smolinčanů. První zápas vyhráli naši borci, posílení o Michala Macu, skoro nejlepšího fotbalistu na celém
světě, nad Smolinským5:1 a Prušánky nad Policií 2:1, o třetí mís-

to porazili Policajti Smolinské 2:1.
Následovalo bratrovražedné finále našich borců s Prušaňákama,
kdy domácí prohrávali už 0:2, ale
po zlepšeném výkonu srovnali na
2:2 a tento výsledek se do konce
zápasu nezměnil. Po té následoval penaltový rozstřel, který v
sedmé sérii rozhodly Prušánky
a vyhrály. Našim borcom zostálo
enom obyčejné druhé místo, protože naši sú najlepší a chcú enom
vyhrávat. Tož příště.Večer po fotbale pokračovala zábava Pod zeleným, kde hrála skupina JAMA.

Plkač Trophy Cup 2012 ve
výsledcích
V sobotu 11. srpna 2012 proběhl
druhý ročník závodů fréz, plkačů,
traktorů veteránů a skoronoviců.
Zahájení proběhlo v14.00 hodin u
Rybníčku narážením startovních
čísel a do závodu se přihlásilo 18
strojů, což bylo o jeden více, jak
v loňském roce. Do závodu se
však nepřihlásil žádný závodník
s frézou, proto byla tato kategorie

pro letošní ročník zrušena. Diváků bylo o nějakou desítku méně,
než-li v prvním ročníku, díky proměnlivému počasí, kdy se střídal
déšť se sluncem a po nebi se neustále honily mraky a už ani vlastně nevíme co. Nicméně diváci se
postarali o příjemnou a soutěživou atmosféru a celé soutěži dali
kulisu velkého závodu. Plkače
jely mírně upravenou prodlouženou trať, částečně na asfaltovém
povrchu a částečně na travnaté
polní cestě. K vidění bylo mnoho
skvělých výkonů, dvě technické
poruchy stroje obhájce loňského
vítězství v kategorii „Plkač“, ale
hlavně skvěle připravená technika, především starších strojů.
Po hlavním závodu, vyhlášení
výsledků a dekorování vítězů si
soutěžního náboje v závodu užily
také děti na odrážedlech, koloběžkách, či šlapacích autíčkách a
jako ceny si odnesly malé pozornosti. Na závěr tohoto soutěžního
odpoledne proběhla ještě soutěž
v couvání s dvoukolovou vlečkou
vyznačenou tratí.
Umístění na stupních vítězů vkategoriích:
II. Plkač–1. Václav Šůrek (Prušánky, stroj Eres) 2. Roman
Maršálek (Dol. Bojanovice, stroj

www.josefov.eu

Emté) 3. Josef Guliš (St.Poddvorov, stroj Kačena)
III. Traktor veterán–1. Martin Tomaštík (stroj Bohouš 25) 2. Luboš
Koliba (stroj, Řádek 25)3. Přemysl Maršálek (Prušánky, stroj
Máňa 25)
IV. Traktor skoronovic–1. Antonín Hanák (stroj Statek stroj) 2.
Václav Rebenda (Dol. Bojanovice, stroj 4011) 3. Jiří Petřík (stroj,
Jirka)
Soutěž v couvání vyhrál Jiří Bílek.
Akce, dle zúčastněných, to byla
velmi zdařilá a organizačně kva-

litně zvládnutá. S počasím to bylo
jak v Aprílu. Starosta věnoval dvě
bečky Starobrna, nelepšího piva
na celej Moravě a ostatního občerstvení byl také dostatek. A už
teď se těšíme na příští ročník Plkač Trophy Cupu 2013.

36. pochod slováckými vinohrady

V sobotu 6. října přes naši obec
vedl 36. ročník pochodu Slováckými vinohrady, který pořádal
Český klub turistů. Návštěvníkům
této akce se u nás velmi líbilo a
pochvalovali si pohostinnost našich vinařů i krásu naší obce i
oblasti vinných sklepů. Tento pochod vedl přes naši obec první
rok a bude vést i následující roky.
Starosta děkuje všem vinařům,
kteří vynikajícím způsobem reprezentovali jak sebe, tak i obec.
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Kostice
Kostice se brání kamio- budou obcí zkrátka projíždět, pro- víno pro svou vlastní potřebu. V
tože jinak nemají kudy. Do malé devadesátých letech jsme pak
nům
Zhoršení životního prostředí,
hlučnost, prašnost, ale i zničení
tradičního rázu obce nebezpeč-

ným provozem. Navíc narušená
statika domů kolem hlavní silnice a snížení tržní hodnoty všech
nemovitostí v Kosticích. To jsou
podle jednoho z tamních obyvatel
důsledky toho, že obcí denně projíždějí stovky kamionů mířících
do Břeclavi.„Podle mého názoru
neexistuje žádný důvod, proč by
Kostice měly sloužit městu Břeclav jako jeho obchvat. Neřešení
problému s dopravní obslužností
průmyslové zóny v Bratislavské
ulici a současně umožnění jejího
dalšího rozvoje má pro Kostice
jednoznačné negativní dopady,“
zamýšlí se na internetovém diskuzním fóru obce obyvatel Kostic,
který se podepsal jménem Lubomír Kamenský. Jak dále uvedl,
připadá mu, že se s nevyhovujícím stavem obyvatelé Kostic i
vedení obce smiřuje. „Myslím, že
žaloba obce Kostice za způsobené škody proti městu Břeclav by
musela uspět u každého soudu.
Případně, proč není možné prostě zakázat nákladní dopravu, která nesouvisí s dopravní obslužností dotčených obcí? Jediným
řešením je buď obchvat Břeclavi,
nebo vystavění nájezdu a sjezdu
z dálnice za Kosticemi směrem
na Břeclav. Kamiony do té doby

průmyslové zóny v Břeclavi prostě pod mostem v břeclavské
Bratislavské ulici neprojedou,“ je
si starostka vědoma velkého problému. Jak dodala, studii na nájezd a sjezd už si obec nechala
zpracovat. Přitom zjistila, že za
dvanáct hodin projede přes den
Kosticemi kolem dvou set sedmdesáti kamionů. A obchvat pořád
vypadá nejistě. Takže je těžké
předpokládat, že by Kostice získaly potřebné peníze. Přestože
i starostka potvrdila, že některé
domy jsou kvůli kamionům popraskané.

kompletně přestavěli sklep. Dnes
hospodařím s manželkou a za pomoci dvou dcer a zeťů na necelém hektaru vinohradu v trati Díly.
Potřeba je hlavně dobrá surovina
a vinař k tomu musí mít vztah.
Při výrobě vína je hlavní dobrá
hygiena. Kladu důraz především
na dostatečné odkalení moštu.
Pokud pracuji s mladým vínem,
je potřeba víc degustovat, takže
se vypije o něco víc. Nejkrásnější
je, když se podaří uspět na výstavách vín. Je také velmi příjemné,
když se k nám vracejí lidé, kterým
naše vína chutnají.

Vinař Zdeněk Uher

Judo

Podniká s vínem asi deset let. Je
mu osmapadesát let, je ženatý,
má dvě dcery a dvě vnučky. Hospodaří na necelém jednom hektaru vinic a ročně vyprodukuje asi
pět tisíc lahví vína. Vyrábí zemská vína, přestože hrozny splňují
podmínky pro klasifikaci někdy až

výběr z bobulí. Na začátku byla
stavební parcela se sklepem a
„měřicou“ vinohradu, kterou jsme
koupili v roce 1977. Sklep byl dokonce nejstarší v Kosticích a byl
svědkem hospodaření různých
pánů za různých režimů včetně
Němců a Rusů. V polovině sedmdesátých let jsem začal vyrábět

www.kostice.cz

Tradiční judistické Velké ceny
města Hulína, která je určená pro
kategorii benjamínků, mladších
žáků a žákyň, se zúčastnili i zástupci kostického Sokola. V konkurenci stovky nejmenších judistů a judistek z obou moravských
krajů a Slovenska se malí kostičtí
závodníci opět neztratili. Svěřenci Jaroslava Krásného a Radky
Turečkové zabojovali a ziskem
pěti medailových postů potvrdili
dobrou úroveň svého oddílu. Nejvyšší post, a s ním i zlatou medaili, získala v kategorii mladších
žákyň ve své hmotnosti Lucie
Bartošová. Na druhých místech
se se ziskem stříbrných medailí umístili v kategoriích mladších
žáků Tomáš Obořil a David Dubec. V kategorii nejmladších judistů se zase prosadily druhými
místy Tereza Pyskatá a Kristýna
Dubcová. Se čtvrtým místem se i
přes dva vítězné zápasy a bojovný výkon musel spokojit Dominik
Csapai.
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Ladná
Uliční turnaj ve fotbale

V sobotu 25. srpna se uskutečnil
první ročník fotbalového turnaje
ulic, který pořádal obecní úřad.
Turnaje se zúčastnilo 8 uličních
týmů. Od desáté ráno do páté hodiny odpolední mezi sebou ulice
systémem každý s každým svedly urputné boje. Každý tým odehrál tedy sedm zápasů dvakrát 10
minut na hřišti na malou kopanou.

V družstvech se vystřídali všichni
- muži, ženy, děti, důchodci i psi.
Většinu zápasů odpískali pánové
Gajda a Mrázik, za což jim patří
poděkování. Vítězem l. ročníku
se stala ulice Lipová, druhá se
umístila ulice Mlýnská a na třetím
místě skončila ulice Masarykova.
Putovní pohár je uložen na obecním úřadě. Turnaje se nezúčastnila ulice Anenská a Na Trkmance, ale někteří obyvatelé z těchto
ulic se přidali k ostatním týmům.
Odměnou pro všechny byla dobrá
zábava, setkání se svými spoluobčany, pro děti byl skákací hrad
a večer zábava s DJ Italem, která
se protáhla až do brzkých ranních
hodin. Věříme, že i přes některá
drobná zranění a nutnosti vyhledat následující den lékaře, se
příštího ročníku zúčastní všechny
ulice a budou během celého roku
poctivě trénovat, aby si putovní
pohár v příštím roce vybojovala
právě jejich ulice. Poděkování
patří především všem hráčům,

rozhodčím a TJ Sokol Ladná.

Hody, hodky, předhodové
zpívání

V pátek 21.9. se konalo 14. předhodovní zpívání po májů, které
každoročně pořádá Slovácké
sdružení Lanštorfčané. Představil
se mužský sbor z Prušánek, muž-

ský a ženský sbor Spinek z Vnorov, folklórní soubor Svéráz se
svou cimbálovou muzikou Lužice.
Hudební doprovod zajistila cimbálová muzika Jožky Severina.
Hostem pořadu byl Vojtěch Račický z Dolních Bojanovic. Předhodovní zpívání a hodové dny
byly o jeden den posunuty, letos
poprvé se konaly hody v sobotu

a v neděli. V sobotu doprovodila
svou hudbou celé hodování dechová hudba Zlaťulka. V neděli a
na hodky vyhrávala dechová hudba Skaličané. Vzhledem k tomu,
že nebyl zvolen stárek, podělili se
o tuto funkci někteří hoši z chasy,
chtěla bych za ni poděkovat Martinovi a Jendovi Hrdličkovým, Ra-

www.obecladna.cz

dimovi Uhrovi a Romanu Kaňovi.
Dále děkuji ostatní celé chase za
účast, Ondřeji Černému a Tadeáši Hodošimu za obsluhu muzikantů, zaměstnancům obce a všem
pomocníkům za jejich práci. Příští rok bychom už měli mít hody v
nové multifunkční hale.

Činnost mateřské školy

Nabídnout dětem dostatek podnětů k jejich všeobecnému rozvoji je cílem zaměstnanců MŠ.
Pracujeme podle školního vzdělávacího programu s názvem
„Strom života a poznání“. Třída
Berušek i Kuřátek má svůj vlastní
třídní program. Snažíme se, aby
pobyt v MŠ byl pro děti zajímavý,
přiměřený a pestrý. Od začátku
školního roku se již uskutečnila
řada akcí. Ať to byla Drakiáda,
Dýňová slavnost, Svatomartinský
průvod, divadla pro děti nebo letos poprvé Jablíčkový den. Díky
zřizovateli si mohly děti zahrát i
na nové průlezce, která byla na
podzim nainstalovaná na dvoře
MŠ a nahradila tak původní poškozenou průlezku. Děkujeme
obci Ladná, že průlezku v hodnotě 48.430,- Kč uhradila. Velký dík
patří také panu Barančicovi, Kubíkovi, Salajkovi a Tučkovi, kteří
nám průlezku na dvoře školky připravili. Předvánoční čas a čekání
na vánoční nadílku si letos děti
zpestřily výzdobou prostor školy vlastními výrobky. Také letos
plánujeme v MŠ tradiční vánoční dílnu, kde si děti spolu s rodiči
mohou vyrobit vánoční svícen,
nebo přání. Poslední týden před
vánočními svátky se již tradičně
uskuteční besídka pro rodiče,
spojená s rozbalováním dárečků.
Děti předvedou svým rodičům, co
se od září naučily.
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Lanžhot
Hudba je jim radostí

Hudba je sladká líbezná mluva,
každému srdci srozumitelná (Božena Němcová). V rámci Noci
kostelů mile překvapily velmi pěknou hrou na varhany Růžena Ševčovičová a Veronika Prajková.
Růženka je studentkou 2. ročníku

Gymnázia v Břeclavi. Ráda chodí
v kroji nejen k muzice, ale také
na církevní slavnosti. Podílí se
na službě lektorů v našem kostele. Vedle studia, které ji velmi
baví, se věnuje hudbě. Čtyři roky
se učila hrát na keyboard. Profesorka Markéta Melkusová ji přivedla ke hře na varhany, protože
ve hře na keyboard už neměla co
zlepšovat a věřila, že u varhan
najde větší uplatnění. Růženka
vzpomíná, že když chodila jako
malá s mamkou na kůr, zdála se
jí varhanní hudba nezvladatelná.
Její oblíbení skladatelé jsou J.
S. Bach, D. Zipoli, Zd. Fridrich.
V hudbě nachází uklidnění, odreagování a nesmírnou radost.
Verunka pochází z muzikantské
rodiny, lásku k hudbě zdědila po
předcích. Na tom, že hraje na
varhany, má velký podíl babička s
dědou. Nejraději má J. S. Bacha
a z moderních skladatelů Petra
Ebena. Na varhany hraje teprve

rok, ale na klavír už sedm let. Po
prázdninách půjde do 9. třídy. Jejím velkým snem je dostat je na
konzervatoř. Také pro ni je hudba zábavou a odpočinkem. Vedle hudby ji baví malování. Bratr
Ludvík hraje na trumpetu a jezdí
s děvčaty na koncerty. Růženka s Verunkou si při dovolených
a zájezdech všímají v kostelech
varhan, protože každé mají jiné
technické vybavení a jiný úhoz.
Vyzkoušely si varhany v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně a
v kostele sv. Václava v Břeclavi,
kde vystupovaly. Také účinkují na
besídkách v LŠU. Obě děvčata
jsou skromná, vědí, že cesta k
dokonalosti je dlouhá. Varhaník
František se může těšit na šikovné zástupkyně

Požární sport

SDH Lanžhot - Sbor dobrovolných hasičů Lanžhot je jeden z
mála, který se může pochlubit
sportovním týmem mužů i žen.
Obě družstva se každoročně
zúčastňují závodů spadajících
do Břeclavské hasičské ligy. V
letošním roce se družstvo mužů
omladilo. V polovině sezóny se

kluci seběhali a pravidelně podávají dobré výkony. Bohužel jejich
pěkné časy zatím nestačí na obsazení předních míst, jelikož výkony ostatních týmů jsou na vysoké úrovni. Ale první úspěch se
již dostavil na soutěži v Bulha-

www.lanzhot.cz

rech, odkud si kluci přivezli pohár
za 2. místo. Tým žen také prošel
změnami v sestavě, ale oproti
klukům se s tím vyrovnávají poněkud hůře. Ale neodradilo je to a
nadále pravidelně trénují. Jejich
sezóna však nebyla jenom smolná, dosáhly velkého úspěchu - 3.
místa - na závodech v Prušánkách, které spadají do Grand
prix Hodonín, kde je velmi těžké
se prosadit. Také na závodech v
Kobylí obsadily 3. místo a opět si
do sbírky přivezly další pohár.

Zase super „podzímka“

V pátek 16. listopadu se vydalo 38 žáků Masarykovy základní
školy se čtyřmi vyučujícími na již
tradiční týdenní podzimní školu v
přírodě na Nekoř. Navštívili bazény v Ústí nad Orlicí a v České
Třebové. Třikrát bruslili na zimním stadionu v Chocni a na závěr pobytu strávili dopoledne v
aquaparku v Hradci Zase super
„podzimka“ Králové. Vzhledem
k tomu, že výpravě přálo počasí, bylo možné si zahrát mnoho
her i v okolí chaty, či v hernách
uvnitř. Každý večer pak proběhlo
vyhlašování vítězů jednotlivých
soutěží orámované diplomy, medailemi a cenami, které věnovali dětem lanžhotští sponzoři. Z
řady sportovních aktivit měl největší úspěch turnaj v přehazované, dětské sumo, obíhaná ve
stolním tenise nebo turnaj dvojic
ve stolním fotbale. Ve volných
chvílích ztvárnily děti tyto aktivity
do podoby barevných obrázků,
které se stanou součástí školní
výstavky a filmového dokumentu,
který účastníci o této škole obdrží. O děti bylo personálem vzorně
postaráno, zvláště stravu si většina z nich pochvalovala.
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Lužice
Cyklostezka Hodonín-Lu- je, že z celkových nákladů v kata- ukončení Sochařského sympozia
stru Lužic ve výši cca 3.300 000,- v Lužicích. Podle našeho názoru
žice
Historie této stezky se začala
psát v roce 2004, kdy proběhla
první jednání s tehdejším starostou Hodonína Ing. Jiřím Kolibou.
Zásadními problémy bylo financování a majetkoprávní vztahy k
pozemkům. Byly zahájeny práce
na změně katastrální hranice,
aby byly v souladu s realitou jasně definovány úseky, které budou
financovány obcí Lužice a městem Hodonín. Na základě získání

Kč byla spoluúčast obce Lužice
750.000,- Kč, což činí 23%. Na
úspěšné realizaci ve stavebním
termínu se podílelo mnoho privátních subjektů a institucí veřejné i
státní správy. Vzhledem k přístupu a docílenému výsledku chci
poděkovat zejména projektantům
firmy PROST a projekční kanceláři Ing. Jiřího Ilčíka SURGEO, dodavateli stavby SWIETELSKY a
pracovníkům příslušných od-borů
Městského úřadu v Hodoníně a
Obecního úřadu v Lužicích. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili
slavnostního otevření a zejména
těm, kteří se podíleli na přípravě
a zdařilém průběhu této akce.

Léto s cimbálovou muzikou
souhlasu vlastníků pozemků, případně výkupů pozemků a rozsáhlých měřičských prací, byla změna katastrální hranice schválena
v roce 2007. Neprodleně byly
zahájeny projekční práce vlastní
cyklostezky včetně přemostění
Kyjovky. Následovalo stavební
řízení a žádosti o dotace. Kromě časově náročné legislativy
ovlivnily dělbu realizace tohoto
investičního záměru finanční prostředky. Financovat celou stavbu
z vlastních prostředků bylo nereálné. Řešením byly dotace a
spolufinancování. Vlastní projekt
mohl být zahájen až po získání
dotace nákladem 421.000,- Kč
byla dne 13.09.2012 slavnostně
otevřena. Z této částky byla dotace 200.000,- Kč. Následovaly
další žádosti o dotace na vlastní
výstavbu cyklostezky. Výsledkem

Pro nás všechny léto začíná
prázdninami a pro děti vytouženým volnem. Ne ale pro muzikanty z cimbálové muziky Lužice.
Jsou to tradiční Cyrilometodějské
hody, které oznamují to vytoužené období. S pestrým pásmem
předhodového večera si muzikanti poradili, a jelikož se stala tradicí
i naše účast, nechtěli jsme naše

se večer nesl v dobrém duchu, závěr v pozdních nočních hodinách
je jistě dostačující odměnou. Bylo
to naše zatím nejdelší večerní vystoupení (celkem 5 hodin, pozn.
redakce). Hned druhý den následoval předhodový večer ve Tvrdonicích. Zde jsme doprovázeli
folklorní soubor Svéráz. Pak jsme
nácvik směřovali k další akci, kterou bylo 4hodinové vystoupení na
Dni otevřených sklepů v Mikulčicích. Zásoba písní nedocházela a
4hodiny utekly jako voda.

Slavnostní otevření nové
klubovny

Na začátku října se sešli skauti a brontosauři z Lužic spolu se
sponzory a zástupci obce v nové
klubovně za obecním úřadem. Na
nové prostory se přišli podívat i rodiče s dětmi a další přátelé našich
dětských oddílů. Kromě krásných
kluboven byly připraveny i kroniky
a fotky a pro děti spousta soutěží
a stanovišť. Tímto bychom chtěli moc poděkovat obci za novou
klubovnu a za velkou podporu.
Děkujeme také Moravským naftovým dolům za finanční příspěvek,
který otevření naší nové klubovny
urychlil.

posluchače zklamat. Letos nás
ale během prázdnin čekali i další akce. Byli jsme osloveni, abychom uspořádali hudební večer k

www.luziceuhodonina.cz

08

Moravská Nová Ves
Rybářské závody pro mlá- zároveň, když „Služby“ - organi- malý interakční prvek a u kapličky
zace zřizovaná městysem, která remízek. Zemědělci slíbili, že budež ke Dni dětí
V sobotu 2.června, tak jako každoročně pořádala MO MRS o.s.
Mor. Nová Ves rybářské závody
pro mládež na rybníku ,,Cihelna
„ v Mikulčicích. Rybářských závodů se zůčastnilo za poměrně
pěkného počasí 43 dětí. Vstup
byl zdarma. Pro děti a jejich doprovod bylo nachystáno bohaté
občerstvení, které nám každoročně sponzorují obce Mor. Nová
Ves, Prušánky a Mikulčice. Vítězové obdrželi hodnotné ceny, ale
každý lovící i když nic neulovil,
si odnesl nějakou maličkost do
rybářské výbavy. Výsledky závodů: 1. místo Zvědělík Lukáš amur
bílý – 79 cm, 2. místo Jáchymek
Jan kapr obecný – 76 cm, 3. místo Hrnčiarová Denisa, amur bílý
– 68 cm.

Hody v Moravské Nové Vsi

Letos proběhly jako tradičně, po
svátku patrona našeho kostela
sv. Jakuba, ve dnech 28. - 31.
července. Účast byla letos vysoká, v tradičním průvodu jsme
mohli vidět v krojích 19 šohajů, 20
děvčat, 12 krojovaných žen, 15
mužáků a spousta krojovaných
dětí. Něco víc o hodech???
Hodovému veselí a taneční zábavě pod zeleným však předchází
velmi složitá příprava. Je to práce
hlavně pro stárky, jejich rodiče a
všechny členy Slováckého krúžku. S hrdostí sobě vlastní tak pokračují v tradici, jakou bezesporu
jsou hody na Podluží. Postavení
máje, stavba „bůdy“ a vybudování technického zázemí se neobejde bez podpory podnikatelů
a především obce, kterou nejen
krojovaná chasa reprezentuje.
Je tedy nepochopitelné a smutné

disponuje veškerou potřebnou
technikou a mohla by pomoci při
budování hodového zázemí, není
ochotna spolupracovat. Chápeme, že ne každý je naladěn na

folklorní notu, ale jestliže se nám
ze strany představitele městyse
– místostarosty a ředitele služeb
v jedné osobě – dostane zamítavé stanovisko ke spolupráci se
sdělením, že neholduje a nepodporuje žádné kulturní akce, je to
opravdu zarážející. Copak v čele
městyse stojí jen místostarosta?
Nebo i ostatním členům rady jsou
aktivity občanů lhostejné? Vždyť
hody na Podluží patří k největším folklorním svátkům a měli
bychom si uvědomit, že zachováváním těchto tradic a udržováním
lidových krojů si uchováváme to
největší bohatství i pro další generace.

dou výsadbu respektovat, kolem
kapličky dodrží ochranné pásmo,
a tak se novým stromečkům nic
zlého nestane. Projekt byl vytvořen za finanční podpory Nadace
Partnerství, SFŽP ČR, MŽP a DB
Schenker. Sadbový materiál jsme
získali ze Sbírky stromů, kterou
jsme v minulých letech v obci pořádali a na kterou si jistě pamatujete. Takže jste vlastně k oslavě Dne stromů přispěli všichni.
Většina účastníků akce byla ale
zklamána množstvím sázených
stromů, zdálo se jim jich málo.
Pro takové nespokojence mám
dobrou zprávu, jako dárek pod
stromeček. Příští rok to konečně
rozjedeme ve velkém! Těšte se,
čeká nás výsadba rovných pěti
set sazenic.

Den stromů

Na tradičním podzimním sázení
jsme se letos sešli u Blažejovské kapličky. V sobotu 20. října
se slavil Den stromů, a kdo přišel sázet, tak ten vlastně oslavoval. Na plácku kolem ptačího
napajedla, které na jaře vyrobili
žáci ZŠ, jsme zasadili třicet kusů
různých druhů stromů a keřů. Na
katastru obce opět přibyl jeden

www.mnves.cz
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Moravský Žižkov
Letos se už po desáté ko- denním maratonu stejně na něja- ského ležáku. Jednatelem Pivokou tu nemoc vypadali, i když za varu Moravský Žižkov je Miroslav
naly hody v srpnu
Letos v létě uběhlo deset let od
vysvěcení našeho kostela, kdy
skončila jedna etapa žižkovské
historie. Doba, kdy hody bývaly v
září, týden po hodech bílovských.
Často byla zima, pršelo, muselo
se do školy a navíc začínalo vinobraní, takže mužská polovina
obce byla v duchu ve vinohradě,
či ve sklepě. V úterý na hody se
už pravidelně sbíralo. My starší si na hody v září ještě dobře
pamatujeme. Už čtrnáct dnů dopředu jsme sledovali předpověď
počasí i záludnou oblohu. Říkalo
se: „Když na bílovské hody prší,
tak na naše bude hezky.“ Většinou tomu ale bylo naopak, když
na bílovské hody svítilo sluníčko,
na žižkovské pršelo. Některé roky
jsme se od máje a od kolotočů
vrátili tak vymrzlí, že jsme museli
rychle zatopit, abychom ty hody
vůbec ve zdraví přežili. Ovšem,
když si počasí dalo říct a zasvítilo sluníčko, bylo v září u „sóla“
daleko příjemněji než v srpnových tropických vedrech. Protože
prázdniny už skončily, potřebovali
mladí zůstat doma ze školy, aby
mohli jít v kroji. Jak to ale udělat?
Na nějaké hodové tradice si na
středních školách a v učilištích v
dobách mého mládí moc nepotrpěli. Hody, spojené s vysvěcením
kostela, nepředstavovaly žádnou
pokrokovou záležitost, která by
se měla podporovat. Většinou
jsme museli vystačit s dvoudenní, nebo i jednodenní omluvenkou od rodičů typu „bylo jí nevolno“ a doufat, že se s pány učiteli
na hodech nepotkáme. Horší to
měli stárci, kteří potřebovali být
doma celý týden a to už museli
mít omluvenku od lékaře. Po tý-

ni většinou nemohly viry a bacily.
Po roce 1990 se začal folklór víc
podporovat a uvolnění ze školy
už nebyl takový problém. Možná
by bylo zajímavé zeptat se přímo žižkovských občanů, jak po
prvním desetiletí hodnotí hody v
srpnu. Jednoho jsem se skutečně
zeptala. „Rozhodně v srpnu, protože v září bysme se letos kvůli
metylalkoholové aféře moc nenapili.“

Nový pivovar

Již jste určitě zaregistrovali, že
máme v obci další novinku. Nejen, že cykloturistika opravdu
vzkvétá, ale jelikož rád jezdím na
kole, všiml jsem si, že z Břeclavi
míří cyklisté za zajímavostí, která proslavila Moravský Žižkov i v
okolí. Patříme totiž mezi tři obce,

které mohou nabídnout nejen výborná moravská vína, ale i vlastní
pivo. Po mikulovském Mamutu a
vranovickém Ervínovi začali oficiálně vařit a nabízet pivo také
v Moravském Žižkově. Nový minipivovar se na úvod dočkal vysvěcení. Divočáka a Žižkovský
ležák přišly ochutnat stovky lidí z
Moravského Žižkova i okolí. Lidé
mohou zahnat žízeň desítkou
Divočáka a jedenáctkou Žižkov-

www.moravskyzizkov.cz

Šraga. Jako důvod, proč se pustili do vaření vlastního piva uvedl
: „Hospod je spousta, je potřeba
nabídnout lidem něco víc.“ Nový
minipivovar vsadil stejně jako většina ostatních na tradiční technologii vaření piva.Výrobu piva má
v Moravském Žižkově na starosti
vrchní sládek Mojmír Valihrach,
který pětadvacet let vařil pivo v
zaniklém břeclavském Podlužanu. Mají tady pouze dvojnádobovou varnu, ne čtyřnádobovou,
jako je tomu ve velkých pivovarech. Jedna nádoba je varná, druhá je scezovací. Celá doba procesu od vaření až do konce může
trvat od tří týdnů do jednoho měsíce. Pivo z Moravského Žižkova
podle vrchního sládka obsahuje
díky jednoduššímu způsobu výroby daleko více chuťově výraznějších látek. Je to pivo nefiltrované,
neupravované. „Není tam žádný
stabilizátor, není pasterované.
Pije se vlastně stále ve stádiu dokvašování, takže nemůže být nic
zdravějšího,“ vyjádřil sládek přesvědčení. Pivovar Moravský Žižkov má roční kapacitu jeden tisíc
hektolitrů. Najednou tedy dokáže
uvařit až pět set litrů piva. O tom,
že pivo chutná, svědčí i ohlasy
z okolí i samotných žižkovských
občanů. Přejme si všichni, aby
takových podnikatelských záměrů v naší obci jen přibývalo a Moravský Žižkov byl znám po celém
kraji.
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Nový Poddvorov
Vinař Milan Sůkal

Vinař Milan Sůkal z Nového Poddvorova získal v Národní soutěži
vín Slovácké podoblasti hned ně-

kolik ocenění. Vyhrál titul šampiona a vítěze kategorie červených
vín za své Rulandské modré,
výběr z hroznů 2009 i cenu za

nejlepší kolekci přihlášených vín.
Mezi bílými suchými a polosuchými víny se prosadil Pavel Kosík
z Tvrdonic s Chardonnay, pozdní sběr 2010. Jako nejlepší bílé
polosladké víno porota vybrala
Muškát moravský - Herbarium
Moravicum, pozdní sběr 2009 z
bzeneckého Zámeckého vinařství. Nejlepším sladkým vínem je
Rulandské bílé, ledové víno 2010,
Milana Vašíčka z Prušánek.

Vinaři z Podluží

Do čtyř obcí na Podluží se letos
stěhuje Jarní festival otevřených
sklepů. Hostí jej Moravská Nová

Ves, Hrušky, Prušánky a Nový
Poddvorov.„Všechny čtyři vinařské obce jsou na festivalu zastoupené velmi reprezentativně.
Návštěvníkům se tak představí
ti nejlepší vinaři regionu Podluží,“ uvedl ředitel festivalu Juraj
Flamik. Ve sklepní vesničce Nechory, čítající na tři stovky sklepů, bude celkem deset tamních
vinařů z Prušánek a zástupci firmy Konečný Čejkovice. Z domácích se zúčastní Vinařství Košút,
Hnidák, Melchrt, Pšovský, Čech,
Tesařík, Kovár a Matušek.Nabídku vín, rozšířenou o zábavu při
muzice a dobrém jídle, nabídnou i u Vašíčků v penzionu Nechorka a ve Vinných sklepech u
Jeňoura. Vinař a kuchař Jan Ivičič, známý pod značkou Jeňour,
zahajuje gurmánské festivalové
hody banketem již v pátek večer.
„Gastronomické lahůdky a snoubení jídla s vínem jsou našim
stálým programovým záměrem.
Moravská vína se prosazují i v
gastronomii stále více a na festivalu tento trend nemůže chybět,“
Mezi stálé programy patří i seriál
Ženy a vína, který se pod vedením Moravských vinařek uskuteč-

i setkání s vinařem a šlechtitelem
Lubomírem Glosem, který nabídne jako zvláštní program degustaci málo známých odrůd. V Moravské Nové Vsi doplní sedmičku
vinařů ještě vinařství Fila, Trojan
a Uher.Poprvé se do festivalu zapojí i vinaři z Hrušek. Vedle známějších jmen, jako jsou Richard
Tichý a Vinařství Beneš, otevřou
sklepy v ulicích Sklepní a Záhumenní i vinaři Čapka, Doležal,
Šmerák, Netopilík, Lukáš Nešpor
a Vinařství u Nešporů. Vinaři společně s tamním Šenkem u Talábů
připravili i posezení s muzikou a
šenkovními jídly, vše servírované
pod stanem u myslivny.Ve skle-

pech i mezi sklepy budou hrát a
zpívat například cimbálky Kapric
a Ryzlink, dětský folklórní soubor
Jatelinka, mužáci z Moravské a
zvučné hlasy mužáků zazní i v
Prušánkách a Novém Poddvorově. „Vzhledem ke skvělému
ročníku 2011, to bude opravdový
zážitek,“ láká Flamik návštěvníky.

ní v Moravské Nové Vsi ve sklepě Ivy Tomanové, jediné vinařky
mezi festivalovými vinaři. Vedle
ní připravují bohatý program i ve
Vinných sklepech Podluží a vinařství VINem. Znalce jistě potěší

www.obecnovypoddvorov.eud.cz
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Prušánky
Skautský oddíl Cor Dare tábor byl završen velkou bojovou Senioři
hrou o poklad. A ten byl rozhod- Je konec dovolených a prázdnin,
Prušánky
Prázdniny jsou za námi a před
námi se nachází nový školní rok.
Jaké byly prázdniny v našem oddílu? Letošní rok se uskutečnily
dva tábory. Dívčí tábor se konal
na Chatě sv. Martina nedaleko
Olšan v Jeseníkách. Strávily jsme
zde deset dnů, během nichž jsme
se musely v etapové hře bránit
banditům a ochraňovat osadu

starousedlíků. Zajezdily jsme si
na koních, vyrobily několik drobností a zahrály si spoustu her.
Nedílnou součástí tábora je také
podílení se na jeho chodu a fungování, díky čemuž jsme se staly
zase o kousíček samostatnější.
Velkým zážitkem byl i výlet do
Velkých Losin, kde jsme navštívily
výrobnu ručního papíru a termální
koupaliště. Kluci tábořili nedaleko
a to ve Vysokých Žibřidovicích.
Jejich etapová hra byla inspirována Pevností Boyard. Kluci získávali postupně klíče a indicie a celý

ně zasloužený! A teď něco málo
k novému školnímu roku. V něm
budeme mít celkem čtyři družinky, dvě družinky holek a dvě
kluků. Schůzky se konají každý
týden v daný čas v klubovně za
kostelem. Družinka nejmladších
holek se jmenuje Berušky a je
určena pro holky od pěti do devíti let. Bude se scházet každou
sobotu od čtyř do šesti hodin. V
družince světlušek rádi přivítáme holky od deseti do třinácti let.
Schůzky se konají každý pátek od
pěti do sedmi hodin. Do družinky
vlčat patří kluci od první do třetí
třídy. Schůzky probíhají v pátek
od čtyř do šesti hodin. Starší kluci, skauti, jsou kluci od čtvrté třídy
nahoru. Schází se každou sobotu
od čtyř do šesti hodin. Rádi u nás
přivítáme děti, které by se chtěly
se skautingem seznámit!Pro starší skauty a skautky je Roverský
kmen. Základ Roverského kmene
byl položen již v loňském školním
roce, kdy jsme se po Vánocích
postupně - zhruba každé dva měsíce - začali scházet. Jeho náplní
jsou nejen hry a zábava, ale také
vlastní rozvoj a pomoc oddílu.
Novinkou jsou schůzky s otcem
Slavojem. Jsou určeny taktéž
pro starší, a to nejen skauty a
skautky, ale i ostatní mladé lidi z
farnosti. Budou se konat zhruba
každé dva měsíce, vždy po společné domluvě s otcem Slavojem. Jejich náplní bude společná
modlitba, povídání, ale také hry a
zábava. Pokud byste rádi o skautu získali další informace či máte
nějaké jiné dotazy, nebojte se na
nás obrátit. Můžete nás navštívit
během schůzek či napsat na cordare@email.cz.

www.obecprusanky.cz

ale já ještě musím napsat o našem červnovém výletě. Tentokrát
jsme navštívili hrad Buchlov a zámek Buchlovice. Hrad Buchlov je
jeden z nejlépe zachovalých hradů na Moravě. Až do 17. století
byl centrem panství a nebyl nikdy
v historii dobyt. Po výstupu asi třiceti schodů nás přivítala mohutná
lípa, která má svoji pověst. Říká
se o ní, že je to lípa neviny. Průvodce nás provedl hradem, kde
byly různé sbírky a starožitnosti. To vše zde zanechala rodina
Berchtoldů, kteří byli posledními
majiteli.Z krásné rozhledny jsme
viděli daleko do okolí. Nedaleko
hradu stojí kaple svaté Barbory,
je to bývalá pohřební kaple. Při
pohledu z rozhledny se nám chtělo zazpívat známou písničku „Široká dolina, úrodná rovina...“.Po
krátké zastávce jsme zajeli do
Buchlovic navštívit tamní zámek.
Tento sloužil majitelům jako letní
sídlo, zatímco zimu trávili na hradě. Vnitřek zámku je bohatě zdobený freskami a rodinnými portréty, salony jsou vybaveny ve stylu
Ludvíka XV. a XVI.
Zámek je obklopen krásným
parkem se schodišti, terasami,
bazény a kamennými vázami.
Ozdobou jsou exotické stromy a
keře. V zadní části parku je velký skleník, kde se pěstuje několik
druhů fuchsií. Taky jsme si tady
spoustu květin nakoupili. Naší
poslední zastávkou byl archeoskanzen Modrá. Tento skanzen
představuje podobu slovanského
opevněného sídliště z 9. století. Opravdu bylo se na co dívat.
Dosti znavení, ale spokojení jsme
náš výlet zakončili v Josefově v
hospůdce na dobré večeři.
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Starý Poddvorov
Zpěváčci

Dvacítka malých zpěváků se
sešla na prvním ročníku soutěžní přehlídky Zpěváčci Podluží.
Soutěžící, kteří se předvedli ve
čtyřech věkových kategoriích,
doprovodila při jejich zpívání
Gajdošská cimbálová muzika ze
Starého Poddvorova. Ve skupině dětí do šesti let se na prvním
místě umístila Dagmar Pavlíková
z Tvrdonic a Petr Filipovič z Hrušek.Ve druhé kategorii od šesti
do deseti let obsadili první místo
Viktorie Hromková z Moravské
Nové Vsi a Jakub Sůkal ze Starého Poddvorova. Druhé místo si
vyzpívala Veronika Bohůnová z

kategorie od dvanácti do patnácti
let se stal Patrik Havlík ze Starého Poddvorova. Na druhém místě skončila Barbora Sůkalová ze
Starého Poddvorova a na třetím
Zdeněk Kopřiva z Lužic a Andrea
Maděryčová ze Starého Poddvorova.Všichni zpěváčci z Podluží,
kteří se zúčastnili, získali dárky.
Vítězové Josef Čech, Patrik Havlík a Barbora Sůkalová navíc postoupili do regionálního kola.

Foto Dýňobraní

Dolních Bojanovic a třetí Štěpánka Maděryčová ze Starého Poddvorov.Mezi dětmi od deseti do
dvanácti let vybojoval první místo
Josef Čech z Nového Poddvorova, druhé Martin Trn z Dolních
Bojanovic a Antonín Havlík ze
Starého Poddvorova. Třetí místo
si svým zpěvem zajistila Nikola
Uhrová z Tvrdonic.Vítězem čtvrté

www.poddvorov.cz
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Tvrdonice
Vesnice roku

Vesnicí roku v Jihomoravském
kraji se letos stala Tvarožná
Lhota z okresu Hodonín. Bez

gické výchově a stydět se určitě
nemusí ani za slušné technické
vybavení a interaktivní učebny.
Tvrdonice obdržely Bílou stuhu nejen za činnost jednotlivých
folklorních spolků, ale i díky působení a fungování spolku hasičského, rybářského či sportovního
klubu. Ve většině případů se snaží tvrdonická radnice podporovat
právě ty spolky, které pracují s
mládeží.

Hody
ocenění ale nezůstaly ani obce
z Břeclavska.„Tvrdonice získaly
Bílou stuhu za činnost mládeže,“
informovala hned po vyhlášení
výsledků tajemnice soutěže pro
Jihomoravský kraj Tatiana Mifková. Mimořádným oceněním vyznamenala hodnotící komise Vrbici. „Získali jsme ji za zachování
tradiční podoby vinohradnických
staveb,“ sdělil vrbický starosta
Tomáš Bílek, kterého zpráva zastihla v Bulharsku.V krajském
kole to zkoušel i Strachotín, který
před rokem obdržel v jihomoravském kole soutěže Bílou stuhu za
práci s dětmi a mládeží. V tomto roce byl jeho hlavním trumfem
zejména cestovní ruch, ale i péče
o zeleň a krajinu. Po druhé se do
soutěže o prestižní titul přihlásily
i Tvrdonice. Loni si vysloužily dvě
ocenění, a to za vzorné vedení
obecní knihovny a rozvíjení lidových tradic. Zatímco obě loňská
ocenění potvrzují silnou stránku
Tvrdonic zejména v oblasti bohaté kultury a společenského života, tentokrát chtěli Tvrdoničtí vsadit na činnost s dětmi a mládeží.
Rozhodli jsme se více zaměřit na
naši základní školu, která se má
čím pochlubit. Věnuje se ekolo-

Hodová májka se letos nad Tvrdonicemi vztyčí nezvykle už první srpnový víkend. Skončí tím
tak asi třicet let trvající éra, kdy
se tradiční lidová zábava konala
vždy v září. Stárci si od přesunutí
termínu slibují větší návštěvnost.
„Hody pořádá chasa a stárci, takže podnět pro letošní změnu přišel od nich. Chtěli ji hlavně kvůli
klesající návštěvnosti. Argumen-

tovali, že zábava o prázdninách
je přitažlivější hlavně pro mladé.
I když se ale stárci snažili změnu
zavést citlivě a zeptat se i na názor ostatních, rozhodnutí vyvolalo
v obci vlnu nevole. Svolali proto
tři veřejné schůzky, kde se měla
celá situace projednat. Nikdo
však na ně nepřišel. Správně by
však hody v Tvrdonicích neměly
být ani v srpnu, ani v září. Hodová
zábava má totiž tradičně své místo

www.tvrdonice.cz

vždy v neděli následující po svátku patrona, jemuž je zasvěcený
kostel. A tvrdonický svatostánek
patří svatému Mikuláši. Zábava
by tak měla být v prosinci. Až do
osmdesátých let ale krojovaní
akci připravovali na říjen. Poté
přišla první změna. Kvůli nevyhovujícímu počasí se vše přesunulo
na září. Letošní úpravy jsou už
tedy několikáté v řadě. Nad jejich
důvody se však mnozí Tvrdoničtí
pozastavují. Letošní termín totiž
není definitivní. Po hodech se
plánuje další schůzka, kde by se
výsledky zábavy měly probrat.
Až poté padne konečné rozhodnutí, jak dál. Jakékoliv změny v
tradicích vidí neradi i historikové
či etnografové. Na druhou stranu
ale přesuny akcí chápou. „Hody
jsou tu přece hlavně pro lidi. A
když daný termín nevyhovuje, tak
rozumím tomu, že tradice musí
občas ustoupit. Ale vidím to nerada,“ přiznala břeclavská etnografka Alena Káňová. Termíny
hodových zábav se ostatně v historii nemění poprvé. Sjednotit se
je pokusil císař Josef II. Hody trvající na různých místech od jara
až do podzimu vměstnal do dvou
termínů – na svatého Havla a na
svatou Terezii. Od devatenáctého století se však vesnice zvolna
začaly vracet k původním datům.
Mnohde se ale hody dodnes slaví v obou termínech. Někde zase
zůstaly jen hody císařské.
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Týnec
SDH

Jak jsme avizovali v minulém čísle zpravodaje, v sobotu 18. srpna
2012 se uskutečnila oslava 90.
výročí vzniku SDH a současně
Den otevřených dveří. Na dopolední slavnostní mši byla vysvěcena soška Sv. Floriána, patrona

hasičů, a je umístěna ve výklenku
čelní zdi zbrojnice. Po celý den
byly přístupné prostory zbrojnice
a všechna auta rozmístěná venku
před kulturním domem, aby si je
mohli zájemci prohlédnout. Obrázky z historie i současné činnosti SDH nabídla výstavka fotografií. V slunném letním dni byla
celá akce důstojná a vydařila se
po všech stránkách. Oslavě předcházela několikaměsíční příprava hasičské zbrojnice. Na jejích
úpravách odpracovali týnečtí hasiči během 82 dní usilovné práce
celkem 354 brigádnické hodiny.
Poděkování patří nejen jim, ale i
jejich manželkám za pochopení
a podporu. Několik dní po oslavě zemřel jeden z věrných členů
SDH v Týnci pan Bohuslav Juráček. Připravený Pamětní list s poděkováním za jeho činnost bohužel do svých rukou už nedostal.
Jako perličku, o níž řada občanů
ani neví, chceme ještě připomenout, že v Týnci v roce 1947 bylo
utvořeno družstvo hasiček, které s trikolórou cvičilo prostná na

hudbu Hoši od Zborova. Děvčata
vystupovala na hasičských veřejných cvičeních nejen v Týnci,
ale v celém okrese a také na Slovensku. Velela mu a nacvičovala
dnes devadesátiletá Emilka Jančálková.

něčemu novému a při tom se pobavit. Každý už přece ví, že zkoušíme na našem kulturáku, každý

FK Pohárek

Volným a příjemným začátkem
tohoto roku byl zájezd do Prahy,
kde jsme se společně s týneckými mužáky zúčastnili Moravského
plesu. Hned potom začal maraton
zkoušek. Nejdříve dva nové tance, se kterými jsme se představili 1. května v Moravské Nové
Vsi na Dni lidových řemesel. Jeden z nich zatancujeme v Týnci
17. června na Hradíšťku, druhý
si chceme schovat na předho-

pátek v 19:00 hodin. Můžete se
také připojit k našemu šestidennímu tanečnímu soustředění, které
nás čeká začátkem prázdnin 8.
července v Želeticích u Znojma.
Veškeré informace vám podají
vedoucí souboru, nebo také kterýkoliv člen Pohárku.

dové zpívání. Předhodovek nás
tento rok čeká několik, prozatím
máme pozvání do Moravského
Žižkova, Prušánek a Hrušek. Na
tvrdonských slavnostech jsme se
představili s pásmem „Předhodové přípravy“, které je součástí
dvouhodinového pořadu „Až zároveň věžů...“. S tímto pořadem
vystoupíme také na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici 23. a 24. června společně s
Břeclavanem, Jatelinkou, starobřeclavským krúžkem a dalšími.
Zveme omladinu z Týnce, aby si
přišli s námi zatančit, přiučit se

www.tynec.cz
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Weinviertler Dreiländereck
10. Schlossfestival im Li- die Möglichkeit, geförderte Obst- direct dazu im Vorfeld Arbeitstreffen in den Schulen. Zur Diskussiechtenstein Schloss Wil- bäume zu erwerben.
Die Obstbaumpflanzaktion wird on standen die vier Grundfreiheifersdorf

www.liechtenstein-schloss-wilfersdorf.at
Sehr erfolgreich hat sich das
Schlossfestival in der Weinviertler Kulturszene etabliert. Bereits
im zehnten Spieljahr begeistert
das Ensemble mit Operetten und
Musiktheater das Publikum. „Der
Graf von Luxemburg“. (Operette
in 3 Akten von Franz Lehár) wurde für das Jubiläumsjahr ausgewählt.
Freiluftaufführungen vor dem Liechtenstein Schloss Wilfersdorf
Spieltermine: 29. und 30. Juni,
sowie 5., 6. und 7. Juli Beginn
20.30 Uhr.

Regionale Initiative „Obstbäume für die Landschaft“
wird fortgesetzt

Der REV Weinviertler Dreiländereck bietet in diesem Jahr wieder
Eigentümer Innen landwirtschaftlich genutzter Flächen sowie Gemeinden auf öffentlichen Flächen

im Herbst 2012 mit Unterstützung
des NÖ Landschaftsfonds durchgeführt. Nähere Informationen zu
der geplanten Obstbaumaktion
(Sortenliste,
Förderungsbedingungen, Bestellung etc.) erhalten
Sie in der Ausgabe 3 der Regionszeitung Wecker News, Anfang
September 2012.

Diskussionsveranstaltung
mit Landesrätin Mag. Barbara Schwarz in Mistelbach

17 Jahre Europa und Österreich.
War es die richtige Entscheidung?
Was hat uns die EU gebracht?
Welche Auswirkungen gab es für
Niederösterreich und speziell für
das Weinviertel? Wie denkt die
ältere Generation darüber? Wie
sehen es die jungen Menschen
heute? Die Landesrätin für Europapolitik, Soziales, Arbeit und
Familie in Niederösterreich, Mag.a Barbara Schwarz, lud dazu
SchülerInnen und SeniorInnen
zum Gespräch in den Stadtsaal
Mistelbach.
Das REGIONALMANAGMENT
NIEDERÖSTERREICH organisierte gemeinsam mit dem Seniorenreferat des Landes Niederösterreich, dem Landesschulrat
für Niederösterreich und europe

www.wde.at

ten der Europäischen Union - der
freie Warenverkehr, die Freiheit
der Dienstleistungen, der Kapital- und Zahlungsverkehrsfreiheit
und der freie Personenverkehr.
Positiv überraschte das Wissen
der Schüler in den Fachthemen,
ergänzt mit den Erfahrungen
der Senioren. Europa als Friedensprojekt als fünftes Thema
wurde kontroversiell diskutiert.
Die Alten verbinden damit den
Krieg, den Eisernen Vorhang,
für die Jugend sind es die sozialen Spannungen, Migration und
Integration, auf die Europa eine
Antwort finden muss. Die Workshops wurden von Regionalmanager Hermann Hansy geleitet.
Die Ergebnisse wurden den über
350 interessierten TeilnehmerInnen im Stadtsaal vorgestellt. Anschließend standen Landesrätin
Barbara Schwarz, Mag. Huberta
Heinzel vom Informationsbüro
des Europäischen Parlaments,
Botschafter a.D. Dr. Wolfgang
Wolte von der Österreichischen
Gesellschaft für Europapolitik,
sowie Mag. Gregor Gutmann von
der Vertretung der Europäischen
Kommission in Wien Rede und
Antwort. Sie konnten sich ein aktuelles Bild über die Vorteile und
zukünftigen Herausforderungen
der Europäischen Union davon
machen, wie es Jung und Alt im
Weinviertel sehen.
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