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Dolní Bojanovice
Rok Cyrila a Metoděje tradic a lidového umění, výsta- nástrojů. Místnost bývalé řediteloslavíme i u nás
vy, dětské workshopy, řemeslné ny se změnila na novou učebnu.
Rok 2013 byl vyhlášen Rokem
svatých Cyrila a Metoděje. Jejich
působení mělo pro nás nesmírný
význam po stránce státní, kulturní, morální i náboženské. Vytvořili
písmo pro Slovany, přeložili litur-

gické knihy do našeho jazyka. Významnou byla jejich snaha při vytváření řádu a státnosti. Například
liturgií v mateřském jazyce předběhli o několik staletí svou dobu.
Celostátní oslavy tohoto výročí se
nesou v duchu hesla „Jednota v
rozmanitosti“. Kompletní program
je velmi bohatý a je k dispozici na
internetových stránkách www.velehrad.eu. Dějištěm oslav se od
24. do 26. května letošního roku
stanou i blízké Mikulčice. Pro-

gram s názvem Setkání kultur,
kterého se zúčastní duchovní z
celého světa, bude přenášet také
Česká televize. Během těchto dní
připravují okolní města a obce
pro návštěvníky a televizní diváky
rozsáhlý program.Nebudou chybět bohoslužby, kulturní program
pro širokou veřejnost, prezentace

stánky a podobně.Naši obec budou v sobotním (25. května) a
nedělním (26. května) programu
reprezentovat Ženský sbor Dolní
Bojanovice, Svatováclavský sbor
a orchestr, žáci ZUŠ, Želví nervy,
Schola a Šroti. Slavnosti vyvrcholí na Velehradě ve dnech 4. - 5.
července 2013. Cílem oslav je
vybudování obecného povědomí
o Cyrilu a Metoději, o přínosech
jejich misie v oblasti kultury, náboženství, písma, vzdělanosti. S
výročím Cyrila a Metoděje jsme
spojili uspořádání historických
žní.

Zprávy ze Základní umělecké školy

Dolní Bojanovice dostala dne
12. září 2012 od Obce do užívání nové nebytové prostory v přízemí budovy, které byly za její
podpory a finanční spolupráce
rekonstruovány a revitalizovány.
Celkové náklady na rekonstrukci
těchto prostor činily 304 464,- Kč,
z toho 63.884,- Kč bylo poskytnuto z prostředků obce, za což
jí patří velký dík. Zbývající část
240.580,- Kč jsme získali od zřizovatele nebo vlastní činností. V
pátek 22. února 2013 pak byly za
přítomnosti pana starosty a paní
místostarostky všechny prostory
školy požehnány otcem Petrem
Karasem, který nám při té příležitosti věnoval nový kříž do kanceláře ředitele. Nové prostory se
nachází v bývalém sídle firmy
„Podlahy Blažek“, v komplexu
budovy ZUŠ. Propojením prostor
vznikla nová kancelář ředitele s
učebnou, kancelář hospodářky
– sekretářky včetně sociálního
zařízení, spisový archiv, sklad

www.dolnibojanovice.cz

Dále jsme vytvořili šatnu v přízemí budovy, místnost pro ukládání výtvarných prací v bývalém
skladu nástrojů, šatna tanečního
informace a zprávy ze ZUŠ oboru
a v neposlední řadě byl zbudován
nový elektronický zabezpečovací
systém. Veškeré stavební práce
probíhaly během plného provozu
školy a vyučování nebylo nijak
narušeno. Tyto ztížené podmínky
při rekonstrukci školy však neměly vliv na výsledky našich žáků. Ti
opět potvrdili své kvality při přijímacích zkouškách na konzervatoř ve dnech 15. a 16.1.2013: Jitka Nedvědická ze třídy p. učitelky
Heleny Břečkové byla přijata na
Konzervatoř P. J. Vejvanovského
v Kroměříži, se studijním zaměřením Hra na cimbál. Jan Kotlařík
ze třídy p. ředitele Mgr. Stanislava
Esterky byl přijat na Konzervatoř
P. J. Vejvanovského v Kroměříži a
na Konzervatoř v Brně, ve studijním zaměření Hra na trubku. Dne
20. února 2013 se žáci ze třídy p.
učitele Jana Zikmunda zúčastnili
soutěže ZUŠ, obor Komorní hra
s převahou dechových nástrojů
dřevěných: Ve II. kategorii soutěžilo klarinetové trio – Josef Gertner, Tereza Kopečková a Monika
Stávková, po dosažení 19,6 bodů
získali 2. místo.Ve III. kategorii
soutěžilo klarinetové duo – Ivana
Mráková a Filip Pospíšil, po dosažení 19,4 bodů získali 2. místo.
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Hrušky
Pyžamový ples v Hruš- sbírky 2013. Přičiněním všech partnerky z mateřské školy přezmíněných byl naplněn cíl největ- kvapili zdařilým country tancem v
kách
Dne 19.1.2013 se konal druhý
ročník Pyžamového plesu. Pointa tohoto společenského setkání
tkví především v pohodlném oblečení, ve kterém se snad každý
cítí uvolněně, svůj. Není nutné si
hledat ty nej šik šaty, žehlit puky,
stačí mrknout do skříně a zvolit
podle osobní odvahy noční oděv

ší sbírkové dobrovolnickéakce v
České republice. Výtěžek Tříkrálové sbírky pomůže lidem, kteří
se ocitli v životní krizi, procházejí
obdobím, ze kterého bez pomoci
jiných není úniku.Pokud Vás zajímá, kolik se vykoledovalo v ostatních obcích či předcházejících letech, popř. účely, ke kterým byly
výtěžky využity, můžete navštívit
internetové stránky www.trikralovasbirka.cz,kde po-třebné informace získáte.

příhodném oblečení, soubor Šáteček připomněl v mnoha případech již zapomenuté dětské hry
a členové Klokánku byli důkazem
toho, že folklórní tradice budou
mít své pokračovatele. O tom,
že v Hruškách máme děti hudebně nadané, svědčila nejen jejich
pěvecká vystoupení, ale i předvedená hra na hudební nástroje.
Umění přednesu ocenili hosté v
průběhu několika recitačních pá-

Divadlo

vhodné délky, průsvitu. Nebylo
málo těch, co odvětili, že spí v
Adamově popřípadě Evině rouše,
ti zatím nedošli... Průběh plesu
pod taktovkou hudební skupiny
ESO byl zpestřen tradiční tombolou a netradiční travesty mini
show. Zvoleni byli rovněž král i
královna plesu Jarek Petřík a Ingrid Michalicová. Pyžamové pojetí
plesu zůstává platné i pro příští
rok a rádi se s vámi uvidíme na
shledanou! Rádi bychom zde vyjádřili upřímné poděkování všem
štědrým sponzorům za jejich dary

Tříkrálová sbírka

Letošní Tříkrálová sbírka proběhla v Hruškách v sobotu 5. ledna
2013 v dopoledních hodinách.
Celkový obnos, který věnovali
místní občané na charitativní účely, činil 35 324 Kč. Oblastní charita Břeclav děkuje všem občanům,
kteří na tuto sbírku přispěli, dále
všem koledníkům, asistentům a
dobrovolníkům, kteří pomáhali s
přípravou a realizací Tříkrálové

Pro všechny příznivce divadla připravujeme zájezd do Slováckého
divadla v Uherském Hradišti na
představení Cikáni jdou do nebe.
Jedná se o baladický příběh zprostředí kočujících Romů. Soubor
Slováckého divadla nastudoval
příběh formou muzikálu s podmanivými melodiemi a temperamentními tanci pod vedením režiséra
a choreografa Radka Balaše.
Zájezd se uskuteční v pátek 10.
května 2013. Začátek představení je v 19:00 hodin, předpokládaný odjezd autobusu cca v 17:30
hod. od Kulturněspolečenského
centra. Cena vstupného je 300,Kč, dopravu hradí obec ze svého
rozpočtu. Případní zájemci se
mohou přihlásit a zaplatit vstupné
na obec-ním úřaděu p. Filipovičové do konce dubna

Den matek

sem stejně jako zdařilé konferování v podání Kristýnky Hůrské
a Martínka Tichého. Maminkám
nezapomněli poděkovat ani ti,
kteří školní lavice a dětské hry
již opustili – mužáci se svým pěveckým vystoupením. O hudební
doprovod celého odpoledne se
postarala mladá cimbálová muzika pod vedením Jana Polácha.
Závěrečné slovo patřilo starostovi
obce Josefu Trechovi, který všem
přítomným maminkám popřál
všechno dobré a zároveň poděkoval organizátorkám svátečního
odpoledne Haně Filipovičové a
Evě Hůrské.

Maminkám k jejich svátku bylo
věnováno druhé květnové nedělní odpoledne v tělocvičně základní školy. Kytičku z básní, písní a
tanců si pro ně připravily děti z
řad jednotlivců i školních a zájmových kolektivů. Kovbojové a jejich

www.hrusky.cz
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Josefov
Pyžamový ples

V sobotu 12. ledna 2013 proběhl
již tradiční pyžamový ples SDH
Josefov. Účast na tomto oblíbeném plese byla hojná a podle
toho také vypadala zábava.Nebyl
snad nikdo, kdo by se nebavil.
Plesu se pro jeho úspěch zúčastnili dokonce i novináři. Tombola
byla bohatá, eštěže nehořalo,jinak by sa moselo hasit slivovicú
nebo vínem.

čům dětí za krásné masky, které
dětem vytvořili a přišli je podpořit.

Smrtnica

účinkujícím se před tak úžasným
publikem opravdu vystupovalo s
radostí a rádi se k nám opět vrátí.

V neděli 17. března 2013 naše
děvčata vynesla z dědiny zimu.
Smrt uplula po vodě a nové léto

Filmový ples

obce Josefov proběhl v sobotu
večer 16. února 2013 v sále místního kulturního domu. Zúčastnila
se jej celá plejáda hvězd stříbrného plátna z Josefwoodu i okolí.
Odborná porota,pod dohledem
kardinála Richelieu, vybrala jako
vítěze vhlavní mužské roli hrabě Drákulu a vítězkou v hlavní
ženské roli byla okouzlující Baba
Jaga. Ceny získala i Drákulova
sukuba ve vedlejší ženské roli
a Ivan ve vedlejší mužské roli.
Tyto hvězdy večera získaly ve
svých kategoriích Zlatého Jožina.
Všichni přítomní, jak hvězdy, tak
fanoušci, se skvěle bavili a před
udílením cen vystoupila úžasná
děvčata z TK Black and White z
Hodonína a po udílení cen proběhla tombola. Následná afterparty probíhala až do rána.

Maškarní karneval

V neděli 10. března 2013 odpoledne proběhl Dětský maškarní karneval. Dětí v krásných maskách
bylo hodně a mohly si zasoutěžit
v připravených soutěžních disciplínách a zatančit na diskotéce,
kde skvělé šlágry pouštěl dýdžej
Tom.Radnice děkuje pořadatelům pod vedením pí. Rebendové
a pí. Hasilové a rovněž také rodi-

knám ide. Děkujeme děvčatům,
jejich maminkám a babičkám, že
je nastrojila do krojů a pomáhají
tak udržovat tuto krásnou tradici
v naší obci, která v letošním roce
byla i nafilmována. Hrkačování
Naši kluci od zeleného čtvrtka do
bílé soboty zastoupí hrkačováním
zvony našeho krásného kostela
Všech svatých, které odletijú do
Říma.

Májový volejbalový turnaj

První květnovou sobotu v naší
obci proběhl tradiční volejbalový turnaj.K zármutku domácího
bouřlivého publika jej nevyhrál
domácí Blac kteam Josefov, který skončil třetí a vítězem se stal
Pozdní sběr z Radějova. Další
zúčastněné týmy byly z Prušánek, Rohatce a Starého Poddvorova. Divadelní představení
v obci Ke dni maminek radnice
uspořádala operetní představení
Opereta letí světem, kdy nám sólisté z Národního divadla v Ostravě a členové Slezského divadla v
Opavě předvedli krásný hudebně
zábavný pořad plný operetních
písní. Letos byla účast rekordní a

www.josefov.eu
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Kostice
Pákaři- odvaha se vyplati- byl s výsledkem čtyřčlenné vý- dy mají dosáhnout 40 milionů. Na
pravy spokojený. „S nejmenším zisk dotací se momentálně zaměla
Jubilejní desátý ročník mezinárodní soutěže Junior Visegrad
Grand Prix se konal o víkendu

klubovým zastoupením jsme z
minima vytěžily maximum, vydolovaly jsme pro Českou republiku
deset medailí.“

Sousedé bodovali

ve tvrdonické sokolovně. Jedná
se o soutěž určenou juniorským
pákařům do 18 a do 20 let.Na
střídavé organizaci se dohodli zástupci Slovenska, Česka, Maďarska a Polska. Mezinárodní klání
ale není zapovězení ani ostatním
zemím. V minulosti se účastnnili
závodů například Belgie, Německo, Itálie nebo Rakousko.Slováci
zvítězily ve většině z uplynulých
devíti ročníků a prvenství v hodnocení národů si nenechali ujít
ani nyní. Na druhém místě skončila reprezentace Maďarska před
třetí Českou republikou.Nejvíce
medailí z české výpravy vybojovala ve váze do 55 kg pákařka
Sokola Podivín Michaela Jandová. Dvě stříbrné v kategorii do
18 let a dvě tentokráte bronzové
v kategorii do 20 let. Jandová
byla jediným českým zástupcem,
který využil možnost startovat ve
dvou kategoriích.Ve váze nad 55
kg vybojovaly na levou a pravou
ruku Denisa Kupková zlatou a
stříbrnou medaili, Věra Mikulicová zlatou a bronzovou medaili a
Darina Kupková stříbrnou a bronzovou medaili. Trenér podivínských pákařů Rostislav Svačina

To oddíl Armsport Kostice tu měl
naopak silné zastoupení hned
třinácti startujících a vysloužil si
obdiv ostatních nejen díky počtu členů, ale i díky výsledkům.
Kostičtí si od sousedů z Tvrdonic
přivezli celkem dvanáct medailí.
Největšího úspěchu dosáhl Erik
Galet, který v kategorii do 65 kg
dokázal vybojovat zlatou medaili
na pravou i levou ruku. Stříbrnou
medaili ve stejné kategorii na levou ruku vybojoval Jakub Malík
a bronz získal Štěpán Ciprys. Na
pravou ruku pak byl úspěšnější
Štěpán, který obsadil druhé místo
a Jakub získal místo třetí.Ve váze
do 60 kg uspěl Jiří Trubač, který
obsadil na pravou i levou ruku
druhé místo. Bronzovou medaili
v této kategorii vybojoval Robert
Vala, a to na pravou i levou ruku.
V kategorii do 80 kg se do finále
probojoval Lukáš Svobodník, který na pravou ruku obsadil druhé
místo, na levou získal bronzovou
medaili.Ovšem v páce jsou bodovaná nejen pódiová umístění.
Čtvrtá až sedmá místa obsadili
Tomáš Kubát, Zdeněk Žižlavský,
Dominik Tuček, Lukáš Matuška,
Patrik Hegnar, Štěpán Muller a
Martin Slabý. Všechny jmenované připravují trenéři Lucie Kaňová
a Michal Haviger.

Sportovní centrum

Útočiště pro sportovce a nadšence her má vzniknout v Kosticích.
Vedení obce shání peníze. Nákla-

www.kostice.cz

řují představitelé Kostic. Důvodem je stavba nové budovy, která
se stane společensko - sportovním centrem. Cena se má podle
informací Břeclavského deníku
pohybovat kolem čtyřiceti milionů
korun. Projekt je hotový, vedení
obce vyřizuje stavební povolení.
„Celé je to závislé na tom, jak se
podaří shromáždit peníze. Budeme žádat o všechny možné dotace, protože projekt bude značně
nákladný. Výslednou částku zahrnující veškeré náklady však zatím neznáme. Záměrem je zahájit
stavbu v druhé polovině příštího
roku. A byli bychom rádi, aby to
tak vyšlo,“ sdělila starostka Kostic Anna Bradávková. Předseda
kostického fotbalového klubu
Lubomír Jaša tvrdí, že například
nově vzniklý celek badmintonistů hledá marně vhodné prostory.
„Sál v hostinci Na Konci, kam zatím chodí, je v tomto případě nedostačující. Sice to centrum bude
stát hodně peněz, ale má to budoucnost. Hlavně se musí sehnat
dotace,“ je přesvědčený Jaša.
Názory na společensko-sportovní centrum jsou v obcí různé.
Sloužit má hlavně mládeži, která
v Kosticích hledá zajímavé vyžití
ve volném čase. „Sportovně společenské centrum bude stát za
vstupem do sportovního areálu a
kromě mládeže ho budou využívat i sportovní oddíly. Navštěvovat ho bude moci kdokoli,“ ujistila
starostka. Přízemí nabídne kavárnu, kulečník, bowlingovou dráhu, squash, prostory na aerobik,
badminton, judo a sportovní tanec, ale i saunu s příslušenstvím.
První patro využijí stolní tenisté
nebo nadšenci masáží.
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Ladná
Čarodejnice

V úterý 30. dubna pořádala obec
ve spolupráci s kulturní komisí a
školou již tradiční akci pro děti.
Počasí čarodějnicím přálo, zúčastnilo se velké množství dětí
převlečených do nápaditých masek. Bylo nachystáno několik
stanovišť se soutěžemi, za které
mohly děti obdržet sladkou odměnu. Jedno stanoviště si připra-

ní, lidová kultura nebo osobnosti
pocházející z Ladné. Chceme
poděkovat našim sponzorům panu Františku Prudíkovi, panu
Vladimíru Osičkovi a Ing. Josefu
Juračkovi. Dále děkujeme všem
občanům, kteří poskytli informace, materiály a fotografie a také
Miloslavu Duhonskému, Pavlu
Stančíkovi, Antonínu Struhárovi
a Haně Zelinkové za poskytnutí
fotografií ze současnosti.

Sadba stromů

Na konci letošního května bylo
v obci vysazeno 13 kusů vzrostlých stromů. Na pozemku naproti
hasičky byly po dohodě s vlastníkem pozemku, podnikem Lesy
ČR s.p., pokáceny tři staré topoly, které při horším počasí mohly
ohrožovat cyklisty i auta. Na jejich místě byly zasazeny okrasné
stromy, v budoucnu snad přibude
také malá kaplička pro sošku sv.
Floriánka. Výsadby budou pokračovat opět na podzim. Zájemci o
výsadby před svou nemovitostí
se mohou přihlásit na obecním
úřadu.
vilo i sdružení Ladenská sluníčka.
Poté si všichni – i dospělí - mohli
pochutnat na špekáčku opečeném nad tá-borákem. Ve večerních hodinách byla pro dospělé
připravena zábava s diskžokejem
Radkem Michlovským. Děkujeme
všem, kteří se na průběhu akce
podíleli.

Publikace o obci

V květnu letošního roku vydala
obec Ladná novou publikaci o
naší obci, ve které je populární
formou přiblížena historie i současnost obce, spolky a sdruže-

Hasiči a jednotka hasičů

Výjezdová jednotka hasičů se
byla podívat v Prušánkách na hasičskou zbrojnici a jejich techniku.
Hasiči měli možnost vidět různé
úpravy a vychytávky na starých
autech i to jak se dají starší hasičské vozy a technika vyšperkovat. Výlet do Prušánek zajistil
p. Titus Pospiš. Jednotka hasičů
byla zasahovat u jednoho požáru dne 26. 3. V neděli 5. 5. 2012
se v Ladné na svátek sv.Floriána
(patrona hasičů) konala mše za
ladenské hasiče. Dlouholetý hasič pan Zálešák oslavil 70 let.

www.obecladna.cz

Mladí hasiči

Mladí hasiči se na jaře, díky špatnému počasí a velké zimě nezúčastnili cyklovýletu na rozhlednu
v Přítlukách. Máme dvě družstva.
Jedno družstvo mladších od 6-11
let a druhé družstvo starších od
11-15 let. Starší děti jsou perfektní. Zvládají všechny disciplíny požárního sportu dobře a pomáhají
mladším. Mladší se pomalu učí,
ale věřím, že začnou už příští rok
na závodech vyhrávat. Plánujeme nákup dvou skládacích lavic
a jednoho stolu, aby děti když přijedou někam na závody, nemuseli sedět na zemi. Dále chceme
dovybavit všechny mladé hasiče
novými dresy.

Vaření gulášů

V sobotu 29. června se v parku
Rasovna uskutečnil čtvrtý ročník
soutěže ve vaření gulášů, který
připravilo Pohostinství U Parku.
Zatím největší počet soutěžících
mužstev, mezi kterými bylo např.
také přespolní družstvo sestavené z muzikantů country kapely
Čtyřlístek, podpořil také rekordní
počet návštěvníků akce. Všechny
týmy se snažily, vyhrát však mohl
jen jedentým a jako nejlepší návštěvníci ocenili guláš týmu „Ženy
v pokušení“. Příjemné slunečné
odpoledne obohatilo vystoupení
dětí z mateřské a zá-školy s vystoupením country tanců a celou
akci zakončila večerní zábava s
DJ Cepem.
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Lanžhot
Zahrádkáři opět Rakousku mi dětmi vydali do břeclavského skauty a skautky! Více informací
V plánu činnosti ZO ČZS v Lanžhotě jsou pravidelně zahrnuty
zájezdy pro členy ZO a volná
místa mohou doplnit ostatní občané i zájemci z okolí. Letos 4.
května nás zaujala akce „Jaro ve
Wachau“, které se zúčastnilo 43
účastníků. Akce spočívá v prezentaci vinařů v malebném údolí
Dunaje mezi Kremží a Melkem.
Představilo se na ní sto výrobců
vína z devatenácti obcí po obou
stranách Dunaje. Když uvážíme,
že v každém sklepě se nabízí kolem deseti vzorků vín, je jasné,
že v jednom dni se všechny navštívit nedají. První naše zastavení bylo v Dürnsteinu v místní
vinotéce, kde bylo možno ochutnat širokou škálu čtyřiceti vín od
vín zemských až po vína ledová
a vinné destiláty. V Dürnsteinu
jsme ještě navštívili biovinařství
pana Schmidla a poté jsme přejeli
do obce Weisenkirchen, kde bylo
možno navštívit patnáct místních
vinařů. Dalších dvanáct vinařů
nabízelo svá vína v nedalekém
Wösendorfu. Odtud jsme obrátili kurz zpět a než se brány vinařství zavřely, pokoštovali jsme
ještě u vinařů v Unterloibenu. V
podvečer jsme návštěvu Wachau
ukončili krásným výhledem na
celé údolí z terasy kláštera Stift
Gőttweig. Z ohlasu účastníků je
zřejmé, že se akce plně vydařila,
čemuž jistě přispělo i dobré počasí, krásné podunajské prostředí a
kamarádský duch všech účastníků od nejmladších juniorů po
mladší seniory

Bantuové

Letošní jaro je ve skautském oddíle Bantuové opravdu nabité. Na
konci března jsme se s mladší-

kina na premiéru kresleného filmu Čtyřlístek ve službách krále,
u kterého se všichni nemálo nasmáli. Poté následovala tradiční
velikonoční výprava, tentokrát do
Ratíškovic. Během výpravy jsme
našli poklad, spousty kešek, zajezdili si na drezínách speciálně
upravených na šlapací pohon a
všichni si užili kopec zábavy. V
dubnu starší děti poprvé reprezentovaly náš oddíl na Expedici
Karakoram, což byla soutěž ve
zdolávání překážek v brněnském
lanovém centru Proud. Naši lezci
se umístili na perfektním 3. místě s devíti tisíci vylezenými metry
nad mořem. Večer 17. května (a
následné ráno) byl pro některé z
nás hodně náročný, protože jsme
společně s břeclavskými skauty a
skautkami podnikli noční přechod
Pálavy. Kromě výletů a pátečních
schůzek jsme otevřeli naši novou
skautskou čajovnu Skautský závěr školního roku jménem Tevua,
do které si přichází poklábosit i
bývalí členové našeho oddílu.
Tevua bývá otevřena jednou za
měsíc po schůzce v klubovně
Wolfů a Dragonů. A co nás čeká
v příštích měsících? Již 8. června
se vydáme s mladšími dětmi do
brněnské ZOO, ve které na nás
kromě zvířátek čeká i minilanové centrum Lanáček. Poté změří
starší děti své síly a dovednosti v
minigolfu a tento školní rok zakončíme závěrečnou schůzkou.
Ale na přelomu července a srpna
přijde to nejlepší - desetidenní tábor! Letos jedeme do vojenského
újezdu Libavá a už teď víme, že
nás pojede neskutečný počet 41
táborníků.Nováčky začneme do
našeho oddílu opět přijímat až
od září 2013, těšíme se na nové

www.lanzhot.cz

na našem webu.

Tenis

Lanžhotský oddíl stolního tenisu měl pro sezónu 2012/2013
registrované tak jako v minulých
letech čtyři týmy dospělých a jeden tým mládeže. Tréninky probíhaly v úterý a pátek v tělocvičně místní základní školy. Také v
sezóně 2012/2013 se naše mládež účastnila řady bodovacích
turnajů v rámci kraje i celé republiky. Již dlouhodobě dosahuje
nejlepších výsledků lanžhotská
stolní tenistka Denisa Pyskatá,
která je ve svých 14 letech velkým talentem. Svými výkony se
probojovala na 1. Místo republikového žebříčku ČR starších žákyň. Za dosažené výsledky byla
nominována do
reprezentace
a také na červnové mistrovství
Evropy v Ostravě. Na posledním
mistrovství ČR v Havířově vybojovala Denisa Pyskatá velice
krásný výsledek, když dokázala
získat republikový titul za čtyřhru
dívek s Terezou Svatoňovou (Liberec) a k tomu přidala bronz
z individuální soutěže. Náš oddíl
ve spolupráci s JmSST pořádal
několik bodovacích turnajů mládeže všech věkových kategorií a
hostili jsme také krajské přebory
nejmladších, mladších, starších
žáků a dorostu. Dále mezi naše
pořádané akce patří například
turnaj foristů, který se těší velké
oblibě a na kterém bylo vidět jak
mnoho okresních, krajských, tak
ligových stolních tenistů. Další
akcí pořádanou naším oddílem je
např. vánoční turnaj nebo mezinárodní turnaj mládeže.
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Lužice
Brontosauři

Sílu, odhodlání, vytrvalost, silný žaludek, spolupráci, to vše a
mnohem víc musela děcka prokázat na letošních jarních prázdninách s názvem Dokaž to! aneb
Víkend neomezených možností. Přihlásila se do soutěže, kde
mohla získat hodně peněz. Když
dojela, seznámila se s pravidly,
podepsala smlouvy a ubytovala
se. Potom mohla začít rozřazovací soutěž. Za různé hry pak dostávali soutěžící už zmíněné peníze. Chodili například v bludišti
se zavázanýma očima, postavili
iglú nebo velkého brontosaura,
po okolí hledali poklad se „zlaťáky“. Děcka už od začátku věděla,
že to nejsou obyčejné penízky,
ale čokoládové, což je myslím,
pohánělo ještě víc dopředu. Kdo
by neměl rád čokoládu! Dále děcka musela dokázat svou kreativností a nápady, že si umí poradit
a zabalit vajíčko do omezeného
materiálu tak, aby se nerozbilo.
A taky, že se to povedlo oběma
teamům a další penízky zacinkaly
v jejich společné pokladně! Doufáme, že děcka budou mít na co
vzpomínat a těšíme se na další
brontosauří akci.

Lužičtí mužáci vstoupili
do roku 2013
Činnost Lužických mužáků, již
pracují na bázi občanského sdružení, se odvíjí především od našich plánovaných pěveckých vystoupení a dále pak od různých
kulturních a společen-ských akcí
v obci či nejbližším okolí, které sami organizujeme, na které
jsme zváni či na kterých se spolupodílíme. Na tom závisí nasazení
a in-tenzita příprav. Nic to však
nemění na našich pravidelných

dopoledních nedělních setkáních
na „Liďáku“, kde se domlouváme,
radíme, hodnotíme, zkoušíme a
vyslechneme různé zážitky a zkušenosti nejednoho z nás. Hlavní
akcí počátku každého roku je pro
nás Fašaňk, především pak večerní fašaňková zábava.Nejinak
tomu bylo i letos. I jeho termín byl
vzhledem k Velikonocím a postní
době brzký, a to již 9. února, kdy
zároveň začínaly hodonínskému
okresu jarní prázdniny. Fašaňk
představuje mimo jiné přípravu a
následný úklid sálu, tombolu, její
balení, instalaci, přípravu lístků
na její prodej, zajištění hudby, pořadatelské činnosti u vstupného i
na sále atd. Děkujeme v této souvislosti našim ženám za pomoc
především s výzdobou sálu, balením a přípravou tomboly, děkujeme všem sponzorům za podporu
této akce příspěvkem do tomboly, děkujeme zástupcům Sokola
za součinnost při přípravě sálu.
Je potěšitelné, že fašaňková zábava si našla svůj nemalý okruh
návštěvníků a příznivců, kterým
nevadí nasadit si klaunský červený nos a dělat si srandu sám
ze sebe i pro pobavení a potěchu
druhých. Řada propracovaných
masek a nacvičených choreografií svědčí o tom, že nemálo
návštěvníků večera se na fašaňk
chystá už dlouho dopředu. A to
je v této zmatené době zdravé a
dobré znamení. Přicházející jaro
znamená i nárust našich aktivit.
Letos jsme obdrželi pozvání na
oslavy 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, které proběhnou v květnu na
mikulčických Valech, čeká nás
tradiční mužácké zpívání, letos v
Lanžhotě, chystáme samozřejmě
už tradiční jarní výlet a zanedlou-

www.luziceuhodonina.cz

ho začneme s přípravou na červencové Cyrilometodějské hody.

Zpěváček Slovácka 2013

V neděli 21. dubna odpoledne se
sešlo v sále lužické sokolovny 31
dětských talentů lidových písní z
regionálních soutěží, aby změřilo
své síly a pěvecké dovednosti.
Oblastní kola se konala na několika místech Slovácka od Kopanic,
přes Horňácko, Dolňácko, Kyjovsko až po Podluží. Konkrétně to
byly Uherský Brod, Uherské Hradiště, Otrokovice, Stará Břeclav,
Starý Poddvorov, Kyjov, Svatobořice-Mistřín, Vracov, Velká nad
Veličkou a Veselí nad Moravou.
V maratonském souboji o nejlepšího Zpěváčka Slovácka 2013
v Lužicích postoupili a letošní
19. ročník dětských zpěváků lidových písní Zpěváček 2013 ve
Velkých Losinách reprezentovali:
Daniel Bruštík ze Strání, Tomáš
Harvánek z Břeclavi, Všichni tito
zpěváčci se v celostátní soutěži
ve Velkých Losinách probojovali
do finále. Nikol Stávková získala
3. místo. Charlota Zálešáková z
Uherského Hradiště, Josef Zámečník ze Strání, Nikol Stávková
z Hodonína, Filip Sítek z Javorníka (náhradník). Vítězkou této
soutěže a Zpěváčkem Slovácka
2013 je Soňa Vacenovská z Dubňan. Zpěváky doprovázela cimbálová muzika Vojara s primášem
Antonínem Pavlušem jr. Soutěž
proběhla za podpory Folklorního
sdružení Kyjovska ve spolupráci
s obcí Lužice, T.J. Sokol Lužice a
folklorním souborem Lipina Vracov.
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Moravská Nová Ves
Vinařský spolek

V únoru letošního roku oslavil
Vinařský spolek Moravská Nová
Ves desáté výročí svého vzniku.
Od jeho počátku až do letošního roku spolek vedl stabilní výbor pod vedením předsedy pana
Jana Tomana. Po 10-ti letech se
většina z tohoto týmu lidí rozhodla dále již na své pozice ve vedení spolku nekandidovat a věnovat
svůj čas jiným činnostem nebo
projektům. Rád bych jim na tomto
místě jménem Vinařského spolku
za je-jich dosavadní práci poděkoval a popřál jim mnoho štěstí.
Do dalšího období tedy Vinařský
spolek vstupuje s novým vedením. Předsedou byl na únorové
výroční členské schůzi zvolen
Radek Vaněk, místopředsedou
Jaroslav Nešpor ml. A pokladníkem Marek Košut. Dalšími členy
nově zvoleného výboru spolku
jsou: Igor Antal, Jiří Frýdek, Petr
Frýdek,Vladimír Frýdek, Lubomír
Glos, Martin Kvasnovský, Jan
Mackových a František Trojan.
Hlavní cíle spolku – tedy rozvoj
vinařství a vinohradnictví v obci,
ochrana vi-nic proti špačkům a
podpora vinařské turistiky a s ní
spojeného odbytu vína – zůstávají zachovány, nově bychom
se chtěli více zaměřit na vlastní
spolkovou činnost, tedy pořádání
různých vzdělávacích nebo poznávacích akcípro členy spolku.
V příštím roce bychom také chtěli
obnovit pořádání místní výstavy
vína v Mo-ravské Nové Vsi. Vše
samozřejmě závisí především na
zájmu ze strany vinařů.Během
prvních týdnů činnosti nové-ho
vedení se nám podařilo zorganizovat přednášku na téma „Stříhání a další předsezonní práce ve
vinohradu“, sestavit a předložit

vyúčtování dotací, které spolku
poskytnul Vinařský fond na akce
pořádané v roce 2012, podat žádosti o do-tace Vinařského fondu
na akce pořádané v první polovině roku 2013 a podat žádost o
dotaci na výzvu Jihomoravského
kraje na nákup chladícího pultu.
Dál spolek organizuje sběr vzorků našich vinařů na výstavy vína
v okolních obcích, někteří vinaři
se zúčastnili školení degustátorů v Mikulčicích a stále pracujeme na přípravě prvních letošních
akcí - Jarních otevřených sklepů
a prvomájové Přehlídce neoveských vín.

Jarní otevřené sklepy

Jarní otevřené sklepy se uskuteční v sobotu 20. dubna 2013 v
době od 10 ho-din především v
areálu U nádraží - Výmol – Zátiší.
Vstupné ve výši 300,- Kč zahrnuje
skleničku s kapsičkou na krk, katalog otevřených sklepů a degustační bločky. Připraveno je občerstvení, cimbálová muzika i soutěž
o ceny.Přehlídka neoveských
vín bude otevřena dne 1. května 2013 v 10 hodinv rámci celodenní kulturní akce Den řemesel na prostranství před úřadem
městyse. Samostatné vstupné ve
výši 100,- Kč zahrnuje skleničku,katalog vystavovaných vín a
neomezenou ochutnávku. Bohatý kulturní program je uveden na
samostané pozvánce.Jménem
Vinařského spolku si Vás všechny dovoluji na výše uvedené akce
co nejsrdečněji pozvat.

školu na Atletických závodech
Podluží. Naši sportovci si přivezli
spoustu medailí a získali celkové
2.místo. Gratulujeme!Druhá červnová sobota patřila ma-lým i větším gymnastkám a gymnastům.
Skoro šedesát dětí z Mor. Nové
Vsi, Hrušek, Ratíškovic a Hustopečí předvedlo ve školní tělocvičně svou šikovnost při cvičení
sestav na lavičce a prostných.Za
své více či méně zdařilé výkony
byli oceněni nejen ti nejlepší, ale
díky spon-zorům i všichni závodníci.Velké poděkování patří také
vedoucí a trenérce gymnastického kroužku, paní Šimáčkové, která se malým gymnastům věnuje
již více než 15 let.A připojujeme
ještě poděkování paní Ivě Salajkové, která svůj čas a energii věnuje také našim malým sportovcům.

Atletika
Ve dnech 27. a 28.května jeli

zástupci z 1. i 2.stupně místní základní školy do Lanžhota,
kde úspěšně reprezentovali naši

www.mnves.cz
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Moravský Žižkov
Fašaňk

I přes velkou zimu letos opět vyrazil zvesela fašaňkový průvod
10. února na obchůzku po dědině. Poprvé za doprovodu harmoniky, na níž hrál Petr Toman
a ozembuchu v podání Františka Vargy. Mohli jste vidět masky
tradiční i novodobé, dle fantazie
tvůrců. Přidala se také chasa ve
vojenském, ale i fotbalovém úboru. Každý, kdo se zúčastní, nám
udělá velkou radost. Nejdříve
jsme se stavili pro udělení práva
obchůzky u starosty Josefa Osičky, který nás přivítal i s manželkou v tradičních krojích. Po přečtení práv a povinností účastníků
průvodu a předání zapečetěného
glejtu, jsme vyrazili dál i se starostovými. Navštívili jsme stárkovské
rodiny Gacíkovy, Strýčkovy, Forejtníkovy, Kučerovy, ale i Hromkovy u školky a penzion Maděřič.
Moc všem děkujeme za milé přijetí a výbor-né pohoštění. Na každé zastávce krojovaní chlapci ze
Žižkovjánku zatančili Pod šable a
za-zpívali jsme fašaňkové písně.
Na závěr jsme se přesunuli do
kulturního domu, kde byla pochována basa. Předtím se spousta
masek, ale i ve-řejnosti zapojila
do výuky fašaňkových tanců pod
vedením Jaroslava Švacha a dětí
ze souboru. Užili jsme si spoustu
legrace. Příští rok nás čeká pátý
ročník, tak doufáme, že se k nám
přidá ještě víc maškar. Fotky z
fašaňku, ale i z dalších činností
Žižkovjánku jsou k nahlédnutí na
www.estranky.zizkovjanek.cz . V
nejbližší době nás čeká spousta
akcí, uvádím některé z nich: Přehlídka souborů Podluží, návštěva
partnerské obce Žaškov na Slovensku, pěvecká soutěž O malovaný tulipán Boženy Šebetovské,

vystoupení na besedě pro důchodce, pálení čarodějnic, soutěž
dětských verbířů Hanáckého-Slovácka, vystoupení v Krumvíři i
Folklórní zahrada v Žižkově.

Místní výstava vín

Místní výstava vín, kterou jako
každoročně uspořádal vinařský
spolek Žižkovští vinaři, se letos
konala 16. března. Sešlo se tu
celkem 688 vzorků vín, z toho
393 bílých, 249 červených a 41
růžových. Z tohoto počtu dodali
místní vinaři 207 vzorků, druhou
nejzastoupenější obcí byly Velké
Bílovice se 150 vzorky. Nejvíce
vzorků u bílých odrůd se sešlo u
Veltlínského zeleného s 51 vzorkem, nejčastěji zastoupeným
červeným vínem byl Cabernet
Mora-via se 38 vzorky. Vína byla
hodnocena v devatenácti komisích pod do-hledem odborné
subkomise. Šampionem výstavy
se stal v kategorii bílých vín Tramín červený, pozdní sběr 2012,
z Rodinného vinařství Sedlák z
Velkých Bílovic (pro zajímavost
- loňskou výstavu vyhrálo totéž
vinařství se vzorkem Tramín červený, pozdní sběr 2011). Nejlépe
hodnoceným červeným vínem se
stal Cabernet Moravia,2012, z
Vinařství Uher Josef z Lanžhota
a nejlepší kolekcí vín za čtyři a
více vzorků se letos prezentoval
Roman Maršálek z Dolních Bojanovic. Cenu starosty Moravského
Žižkova pro nejlépe hodnocená
vína místního vinaře získal Jakub Veverka, č. 394, za Dornfelder, výběr z hroznů 2012. Letos
poprvé byl vyhlášen i šampion v
kategorii růžových vín – premiérové ocenění si odneslo Vinařství
na Špičáku z Velkých Bílovic za
Frankovku Rosé, pozdní sběr

www.moravskyzizkov.cz

2012.Celkem bylo rozdáno 226
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. Škoda jen,
že muzika nehrála trochu déle,
tak snad příští rok.

Beseda s důchodci

Už tradičně nás v květnu čekala
beseda s důchodci, kterou pro
naše seniory v neděli 14. dubna
připravil obecní úřad v krásně
vyzdobeném kulturním domě.
I přes velký počet rozeslaných
pozvánek jich přišlo opět méně,
než bývalo zvykem v minulých letech.V sále čekalo na naše starší
spoluobčany pohoštění a drobné
dárky. V kulturním programu, který pro ně byl přichystán, vystoupily nejprve děti z mateřské školy
s představením O dvanácti měsíčkách, které na pódiu vystřídal
národopisný soubor Žižkovjánek.
Mladí tanečníci předvedli několik
nově nastudovaných pásem z
bohaté studnice slováckého folklóru.Stejně jako loni následovalo
vystoupení mladých tanečnic,
které za doprovodu orientálních
melodií zatančily několik břišních
tanců. Zpestřením slavnostního
podvečera bylo letos vystoupení
místních mužáků, kteří zapěli několik písní ze svého nově vydaného cédéčka. A nezůstalo jenom
při tom, každý zúčastněný senior
si pak cédéčko se Žižkovskými
pacholíky mohl odnést domů jako
originální dárek.
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Nový Poddvorov
Den otevřených
2013

sklepů

Za sklepa do sklepa a Za vinaři na Podluží. To jsou dvě velké
vinařské akce, které už pomalu
klepou na dveře. Milovníci vína a
jídla si mohou zakoupit nebo rezervovat vstupenky už nyní. „Za
vinaři na Podluží je festival vína
a jídla. Koná se ve vinařských
obcích Moravská Nová Ves, Prušánky – Nechory, Hrušky, Nový a
Starý Poddvorov, a to o druhém
dubnovém víkendu. Účastníky
čeká osmatřicet otevřených sklepů,“ pozvala za pořadatele Jana
Kotlaříková.

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.

Den Matek

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

www.obecnovypoddvorov.eud.cz
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Prušánky
ZŠ - Lyžařský kurz – Tře- tenky. V Rosicích hráli naši seni- Dubňany.V krajském přeboru je
oři Zdeněk Hosaja a Jiří Lauko. naše B družstvo při odehraných
štík
25. 2. – 2. 3. 2013Měli jsme sraz
před školou v 7:15. Cesta byla
straš-ně dlouhá, trvala asi tři hodiny. Konečně jsme dorazili k
našemu cíli – na chatu Třeštík.
Vybalili jsme věci a šli na svah,
kde nás učitelé rozdělili do tří
družstev podle toho, jak nám jde
lyžování. První skupina jezdila
na pomě, která byla hned u chaty. Zdokonalovala lyžařský styl.
Druhá a třetí skupina se učila
stát na lyžích, pak trénovala jízdu
pluhem.Večer jsme se dozvěděli,
kdo bude příští den služba, která
ráno všechny budila, hlídala, jestli
nemáme boty od sněhu, dohlížela na dochvilnost při nástupech
na výcvik. Každý večer připravilo
jedno družstvo večerní program,
u kterého jsme se všichni moc
pobavili. Večer jsme měli osobní hygienu a ve 22:00 večerku.
Naučili jsme se lyžovat. Téměř
všichni jsme se zúčast-nili závěrečného závodu ve slalomu. Trochu nám ho zkazila hrozná mlha,
ale my jsme se nenechali odradit.
Zvládli jsme to všichni. Náladu
jsme si ještě vylepšili večerním
maškar-ním karnevalem, kde
jsme se předvedli moc pěknými
a ori-ginálními kostýmy. V sobotu ráno jsme se sbalili, počkali na
autobus a odjížděli domů. Byli
jsme spokojeni. Lyžák se obešel
bez zranění, a to bylo důležité.

TJ Podlužan Prušánky oddíl kuželek

V únoru probíhaly na kuželnách
po našem kraji kvalifikace na
mistrovství české republiky jednotlivců ve všech věkových kategoriích. V sobotu 16. února měli
starty senioři, dorostenci a doros-

Kluci zahráli moc pěkně a s čísly
557 Jirka a 549 Zdeněk se umístili na kvalitním 6. a 12. místě z
36.účastníků. Dorostenky zahrály v Brně ne zrovna podle svých
představ. Sára Zálešáková hodila 503, obsadila 7. místo a Jitka
Šimková s číslem 463 skončila
třináctá. Dorostenec Honza Zálešák hrál v Ratíškovicích a v konkurenci 27 účastníků skon-čil na
pěkném 5. místě s výkonem 525

kuželek. V neděli 17. února hráli
muži, junioři a seniorky. V Dubňanech odehrál za muže svůj start
Zdeněk Zálešák a výkonem 521
kuželek z toho bylo jen 22. místo.
Tomáš Še-rák za juniory výkonem
538 kuželek skončil na Husovické
kuželně na 18. místě. Seniorky
hrály ve Val-ticích. Alena Kristová
se výkonem 534 kuželek umístila
na 1. místě a už po třetí za sebou
se kvalifikovala na mistrovství republiky, které se bude konat 4.
-5.května v Podbořanech. Všem
kuželkářům děkujeme za reprezentaci oddílu a Aleně Kristové
gratulujeme a přejeme mnoho
úspěchů na závěrečném turnaji.V
právě probíhajících soutěžích si
vedou naše družstva takto: Muži
v jihomoravské divizi jsou pět
kol před koncem na 2. místě při
stejném počtu bodů jako první

www.obecprusanky.cz

21. zápasech ze 14 družstev na
11. místě a C družstvo je v klidném středu tabulky na 6. místě.
Dorostenci svoji soutěž už dohráli
a stejně jako loňský rok skončili
znovu na 1. místě. Teď se ještě
zúčastní závěrečného turnaje
mezi JmKP jih a JmKP sever.Další informace o našem oddíle si
můžete zjistit na stránkách www.
kuzelkyprusanky.cz.

Z činnosti skautu

Dětský karneval 2013Dětský karneval se letos konal za krásného
nedělníhoodpoledne3.
března
2013.Karnevalový program byl
bohatý - taneční skupina zatančila havajské tance, děti se přetahovaly na laně nebo si mohli
zasoutěžit i s rodiči. Nesmělo
samozřejmě chybět před-stavování masek a oblíbené balónky.
Komu se nechtělo tancovat, mohl
si poskládat hlavolam, namalovat
ob-rázek, zaskákat na trampolíně nebo si nechat namalovat na
obličej obrá-zek. Překvapením
byla tombola, ve které děti mohly
vyhrát přes sedm-desát malých
cen a tři hlavní ceny- marcipánový dort, dětskou sekačku na
trávu nebo stolní společenskou
hru. Ještě jednouchceme poděkovat všem, kteří do naší tomboly přispěli a pomohli tak udělat dětem toto od-poledne ještě
hezčí.Vybrat nejhezčí masku je
rok od roku těžší – masky jsou
totiž nápaditější a propracovanější. Diplomy si nakonec odnesli
Simpsonovi, motýlek a vodník.
Těšíme se, že příští rok se opět
na „kulturáku“ potkáme.
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Starý Poddvorov
Z činnosti mysliveckého je na konci čekala sladká odmě- nou součástí je i dlaždice STAna v po-době bonbonu a pitíčka. RÝ PODDVOROV s QR kódem,
sdružení
V letošním roce jsme přistoupili k
rekonstrukci budovy vedle myslivny, která slouží k uložení ulovené zvěře. Součástí rekonstrukce
byla nová elektroinstalace, nové
stropy, nová podlaha, omítky,
vnitřní omítky a venkovní dlažba.
Na tuto rekonstrukci nám byla
obcí poskytnuta dotace ve výši
80.000,- Kč. Částečná rekonstrukce opláštění budovy a myslivny proběhla již v loňském roce
také za přispění dotace od obce.
Této spolupráce si velmi vážíme
a moc za ni děkujeme. Chceme
využít této příležitosti a obrátit se
na rodiče s prosbou, aby upozornili své děti, že je zákaz vstupu do
prostor bývalých fóliovníků. Tento
pozemek je soukromý a neradi
bychom řešili nějaký přestupek,
případně finanční postih za zničené oplocení, ke kterému dochází velmi často, hlavně při lovu
ryb na místním rybníce, který je
mimo-chodem rovněž zakázaný.
Střelecká soutěž „O pohár Starého Poddvorova“, která se koná
každoročně, vždy 6. července na
střelnici ve Starém Poddvorově.

Závěry školního roku

V neděli 23. července se na
prostranství u školy uskutečnila
opožděná osla-va Dne dětí, kterou připra-vily pracovnice školy.
Kvůli špatnému počasí jsme děti
nechali čekat a to čekání se vyplatilo. Po celý den krás-ně svítilo sluníčko a počasí bylo úplně
pohádkové. Paní učitelky pro
děti připravily v okolí školy a na
zahradě školky různé soutěže
a hry. Děti chodily se soutěžními kartičkami, do kterých sbíraly
razítka. Po získání všech razítek

Za odměnu si mohly zaskákat v
tělocvičně na trampolíně. Ani jedno dítě nebylo unavené natolik,
aby si na trampolíně nezařádilo.
Moc se jim to líbilo. Třešničkou
na dortu byl příjezd dobrovolných
hasičů z Čejkovic, kteří přijeli s
majáky a zapnutou sirénou uhasit „připravený požár“ na hřišti.
Po jeho uhašení pak nastříkali
dětem na trávník pěnu a všechny děti měly možnost se v pěně
projít. První nesmělé krůčky vystřídala po krátkém čase koulovačka a klouzačka z pěny. Děti
si to opravdu užily.V pátek 28.
června bylo vysvědčení. Děti se
rozloučily se školním rokem a
sdružení rodičů jim připravilo program na celé odpoledne. Od 15
hodin měly k dispozici zdarma
skákací hrad, poté se účastnily
her a soutěží a nakonec si opekly
špekáček u táboráku. Také dostaly zdarma občerstvení a malou odměnu. Děti si samy udělaly
diskotéku a pouštěly si svoje písničky, při kterých tancovaly. Rozcházely se po setmění s tím, že
příští rok se sejdou zase. Myslím,
že byly s oběma akcemi spokojené. Velkým zážitkem pro ně byla
požární pěna. Na otázku, jaké to
bylo, jsem slyšela jenom samé
SUPER, PARÁDA, PRÍMA. Tak
příští červen znovu.

díky kterému se návštěvník tohoto malebného městečka a člena
Charty obcí EU použitím chytrého
mobilu nebo tabletu přímo dostane na webové stránky Starého
Poddvorova.

Dětské krojované hody

XXI. ročník festivalu „Dětské krojované hody 2013“ máme úspěšně za sebou. Počasí nám přálo,
hostující soubory byly spokojeny,
peníze jsme na provoz získali,
co víc si přát! Snad jen více návštěvníků by neškodilo. Tuto skutečnost ale nikdy neovlivníme.
Hlavním sponzorem letošního
festivalu byla Nadace ČEZ, která nám projektem pokryla 80 %
nákladů. Zbývajících 20 % jsme
museli pokrýt z vlastních zdrojů.
Že nám tento projekt vyšel, nás
velmi potěšilo a Nadaci ČEZ patří srdečné poděkování Z průběhem našeho programu byl velmi
spokojen. Další ročník, ten XXII.
budou mít v rukou stárci Matěj
Kabát a Jakub Sůkal, kteří všechny občany již nyní srdečně zvou.
Snad bude příští účast našich občanů větší, než ta letošní.

Starý Poddvorov na Evropské stezce

U příležitosti předání královského žezla královny Beatrix, která
se po 33 letech vzdala trůnu ve
prospěch svého nejstaršího syna
Willema-Alexandera,
otevřel
Frans Ronnesv městečku Esch
„Evropskou stezku“. Její nedíl-

www.poddvorov.cz
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Tvrdonice
100. let Františce Balgové

Čte bez brýlí a nejraději má detektivky. „Může to být kniha všelijaká, hlavně když je tam hodně
vražd,“ říká Františka Balgová z
Tvrdonic, která v neděli oslavila úctyhodných sto let.„Není co
slavit. Kdybych mohla pořádně
chodit, tak bych slavila víc i s tancem. Když mi bylo devadesát,
ještě jsem si mohla zatancovat,“
posteskla si Františka Balgová,
která se narodila jako nejstarší z
pěti sourozenců.„Když jsem vyšla
školu, tak jsem chodila na pole
k sedlákům, pak jsem pomáhala zedníkům, potom jsem šla do
cukrovaru a nakonec do sklárny
v Lužicích,“ vyjmenovává svá
zaměstnání čilá důchodkyně.V
jednadvaceti letech se vdala a
vychovala šest dětí. To šesté, nejmladší, měla až ve čtyřiceti letech.
„Potom jsem pracovala doma na
zahradě a opatrovala vnoučata.
Mám jich celkem čtrnáct. Pravnoučat mám jednadvacet a taky
jednoho prapravnuka,“ chlubí
se stoletá žena.A její recept na
dlouhověkost?„Jím a jedla jsem
vždycky všechno. Maso, zeleninu, ovoce a hlavně polévky. V
létě kyšku, podmáslí a taky sýry.
Žádný alkohol nepiju, to třeba jen
na přiťuknutí při oslavě. Ráda
mám paprikáš a svíčkovou,“ říká
s úsměvem Balgová, která nemá
ráda sladké.Není tomu ještě tak
dávno, co chodila po zahrádce a
v sukních lovila telefon, aby mohla zavolat dceři. „Většinou jsem ji
sháněla proto, abych věděla, co
vařit,“ prozrazuje stoletá babička.
Sledování televize ji moc nebaví a tak když má dlouhou chvíli,
raději čte. „Pořád čtu a bez brýlí.
Detektivky, historické, všelijaké.
Hlavně když je tam hodně vražd.

To rozuzlení mě baví,“ dodává na
závěr.

Historické šaty

Zatímco některé manželské páry
vyhlíží teplejší dny například s
vidinou výletů na kole, Miloslav
Skoupý z Tvrdonic i s manželkou
se těší na navléknutí do historických šatů. Jsou členy skupiny
scénického šermu Fidentia et Honor (Odvaha a čest pozn. red.).
Jedním z jejich dřívějších názvů
byly Šílené veverky. Skupina se
v těchto dnech připravuje na novou sezonu.„První brnění jsem
měl na sobě asi v sedmi nebo
osmi letech,“ vzpomíná Skoupý.
A manželka Jaroslava ho doplňuje. „Společně se této zálibě
věnujeme asi patnáct let,“ tvrdí
žena.Inspiraci čerpají hlavně z
napoleonských válek a americké
občanské války. S takto tématicky laděnými událostmi objeli
půlku Evropy. Podívali se do Norska, Itálie, na Korsiku, Maltu, do
Německa, Maďarska i Francie.
Někde vystupovali opakovaně.Ve
skupině je nyní sedm aktivních
členů, manželé by proto přivítali i
několik nových.„Teď máme takové přípravné období na sezonu.
Ta je zhruba od dubna do října.
Obměňujeme šermířské scény i
taneční vystoupení. Mimo to děláme dětské dobové hry, přehlídky historického oblečení, a to i
spodního prádla. Jak dámského,
tak pánského,“ jmenuje Skoupá
repertoár skupiny.Právě ona většinu dobových šatů a oděvů ještě
s další členkou skupiny šije. „Vzala jsem to přes country a kankán
až k renesančním a gotickým
tancům,“ objasňuje žena svou taneční minulost. Na rozdíl od dam
vystupují muži v brnění a drátě-

www.tvrdonice.cz

ných košilích. „Něco koupíme,
něco směníme s jinými šermíři.
Drátěné košile třeba pletou kamarádi z Českých Budějovic. Pak
je třeba vyměníme za šaty, které
zase ušijí naše holky,“ vysvětluje
Miloslav Skoupý.
Přes sezonu vystupují jednou až
dvakrát do měsíce. Obvykle jezdí
do Nejdku u Lednice, ale i do Křepic, Dolních Dunajovic nebo Drnholce. Loni předvedli své umění třeba i na Svatovavřineckých
slavnostech v Hodoníně nebo na
Vánočních trzích v Brně.
„Vystupovali jsme na mnoha českých a moravských hradech. Tam
se vyřádíme, snažíme se zapojit
diváky a během představení s
publikem komunikujeme. Zkrátka
si to užíváme,“ dodává šermíř s
tím, že při představeních si zavzpomíná na dávnější časy, kdy
hrál divadlo a vedl dramatický
kroužek.
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Týnec
Hasiči

Týnečtí hasiči uspořádali v lednu
jako vždy úspěšný hasičský ples
s dechovou hudbou Šardičankou,
na jaře oslavili 40 let družby s
hasiči ze Sekul přátelským fotbalovým utkáním, po němž následovala taneční zábava na kultur-

ním domě. Svépomocí si opravili
střechu na hasičské zbrojnici a
neustále se starají a její údržbu.
Letos absolvovali 17 výjezdů k
požárům, z nichž 5 bylo patrně
úmyslně založeno neznámým
žhářem. Pomáhají čistit kanalizaci, čerpací sta-nice a v rámci
možností opravují poruchy ventilů
na čističce odpadních vod.

konal Guláš Cup. Dovolte mi vás
o naší činnosti v roce 2013 stručně informovat. Jarní rybářské závody Dne 27. 4. 2013 proběhly na
Týneckém rameni jarní rybářské
závody pro dospělé, na které zavítalo 82 závodníků. Nejlépe se
umístil Brychta František s kaprem o velikosti 80 cm. Tentokrát si
většina závodníků závody užila.
Svědčí o tom celkové množství
nachytaných ryb: kapr - 46 ks,
karas - 12 ks, cejn -18 ks, lín - 2
ks, bílá ryba - 56 ks, perlín - 1 ks o
délce 29 cm. V neděli 28. 4. 2013
se uskutečnily jarní rybářské závody pro mládež. Zúčastnilo se 31
závodníků, zvítězil Anderle Jan,
který chytil kapra o délce 56 cm. I
tento den se chytlo několik druhů
ryb: kapr - 13 ks, karas -1 ks, cejn

kožešiny. Proběhla i tombola, v
níž první cenou byla krásná štika.
Na rozdíl od nočních rybářských
závodů byla tato akce velmi zdařilá. Tímto bychom chtěli poděkovat organizátorům,návštěvníkům
a příznivcům rybářského cechu.
Reportáž o našem výlovu byla
publikována v týdeníku z našeho
regionu 5plus2.

Zlatá udice

Ve dnech 11. 5. a 12. 5. 2013 se
u nás uskutečnilo územní kolo
soutěže rybářské mládeže Zlatá udice. Pořadatelem letos byla
MRS MO Znojmo, která nás po
loňských zkušenostech s výborným zázemím požádala o konání
v Týnci. V Týnci se opět bojovalo
o postup do národního /republikového/ kola. Soutěže se zúčastnilo
celkem 38 dětí z Týnce, Znojma,
Podivína, Blanska, Kroměříže a

MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ
SVAZ, o.s. MÍSTNÍ ORGA-29 ks, okoun - 1 ks a bílá ryba
NIZACE TÝNEC
Rok se s rokem sešel a my hodnotíme, jakým pro nás byl. Jako
každoročně pro nás rybáře pracovním, pestrým, náročným i
úspěšným. Začínáme prodejem
povolenek, následuje členská
schůze, jar-ní rybářské závody,
noční rybářské závody, výlov,
každý první pátek v měsíci výborové schůze, brigády, zabezpečení občerstvení u rozsvícení
vánočního stromu v Týnci a v neposlední řadě práce s naší mládeží v rybářském kroužku. Letos
se z důvodu nepřízně počasí ne-

- nedalo se spočítat, celkem délka cca 3800 cm. Noční rybářské
závody Dne 22. a 23. 6.2013 proběhly noční rybářské závody. Zúčastnilo se 31 závodníků, z nichž
nemalá část byla pořádajících.
Pro tuto slabou účast se výbor
rozhodl v dalších letech již noční
rybářské závody nepořádat.Výlov
Letošní podzimní výlov se uskutečnil 26. 10. 2013, byl pojat velkolepě a setkal se s velkým zájmem veřejnosti. Bylo zde možno
zakoupit v mnoha stáncích rozmanitý sortiment od Langrů až po

www.tynec.cz

Jihlavy. Úspěchu jsme dosáhli v
kategorii družstev - týnecké družstvo (A. Blažek, B. Hasil, P. Čerešňa, A. Biró, F. Sirotka a S. Hájková + náhradníci M. Pálka a N.
Barkociová) pod vedením trenéra
Dominika Skokana vybojovalo
bronzové medaile /1. Kroměříž,
2. Podivín/. V kategorii žáků obsadil náš Boris Hasil 5. příčku,
těsně za 4. postupujícím na republikové kolo.
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Weinviertler Dreiländereck
Niederösterreichische Interesse an diesem LandschaftLandesausstellung 2013: sprojekt, das seit dem Jahre
2001 läuft, ist ungebrochen groß.
„Brot & Wein“
Die Niederösterreichische Landesaus- spannende r Kul turg e
s chi cht e BesucherInnen auch
ein reichhaltiges stellung 2013
mit dem Titel „Brot & lebendig. Im
Urgeschichtemuseum kulturelles
und kulinarisches Pro-Wein“ findet in Asparn an der Zaya Niederösterreich Asparn an der Zaya
gramm. und Poysdorf statt. Vorder wird das Thema Brot sorgfältig „aufmalerischen

Kulisse der Weinviertler geschnitten“ und am architektonisch Kellergassen werden Jahrtausende
beeindruckenden
usstellungsgelände in Poysdorf
alles Wissenswerte über die Geschichte des Rebensaftes „eingeschenkt“. Mit der Niederösterreichischen Landesausstellung
2013 gilt es, die genussvolle Gelassenheit der Region für sich zu
entdecken, das
Weinviertel und seine Menschen
lieb zu gewinnen und wieder zu
kommen.

Großes Interesse am Obstbaum-Schnittkurs

Insgesamt 163 Interessenten
meldeten sich zu diesem Kurs,
der am 2. Februar in Großkrut
abgehalten wurde, an. Geschäftsführerin Rosi Rahming konnte
dabei Obstbaumlieb- haber aus
dem gesamten Weinviertel begrüßen.
Bei einer theoretischen Einführung im voll besetzten Saal
des Gasthauses Schweng vermittelten Ing. Robert Schreiber
und Sohn Dominik den TeilnehmerInnen in einer Präsentati-

on die optimale Behandlung von
Obst-bäumen. Beim Praxisteil wurde den
Obstliebhabern
und Hobbygärtnern der perfekte Schnitt an verschiedens ten
Baumsorten gezeigt und wertvolle Tipps und Informationen an
alle Anwesenden weitergegeben.
Die Baumschule Schreiber bietet diese Obstbaumschnittkurse
dankenswerter Weise gratis an,
die erhaltenen freien Spenden
der TeilnehmerInnen werden wie
immer einem sozialen Zweck zur
Verfügung gestellt.

Bereits zum fünften Mal organisierte der Regionalentwicklungsverein Weinviertler Dreiländereck
mit der Baumschule Schreiber einen Obst- baum-Schnittkurs. Das

www.wde.at
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Fotogalerie Regionu Podluží
Otvírání Jara na Podluží a Hodonínsku 2013
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