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Životní prostředí – globální problém
Lidská společnost žije v konkrétních
podmínkách, v prostředí, které ji obklopuje. Označujeme je souhrnně jako
životní prostředí.
„Životním prostředím je vše, co vytváří
přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a je předpokladem
jejich dalšího vývoje. Jeho složkami
jsou zejména ovzduší, voda, horniny,
půda, organismy, ekosystémy a energie.“(Zákon č. 17/1992 Sb., o životním
prostředí)
Ohrožení životního prostředí je součástí
jednoho z hlavních globálních problémů
lidstva. Mezi ekologické problémy patří
stoupající výroba a spotřeba energie,
znečišťování ovzduší, narušení ozonové
vrstvy atmosféry a zvyšování skleníkového účinku atmosféry, snižování úrodnosti půdy, znečisťování povrchových
vod a zdrojů podzemní vody, ubývání
lesů, hromadění odpadků a bohužel
také mnoho dalších.
Rozšiřující se hospodářství vyžaduje
mnohem více paliv, energie i surovin
než dříve. Odpady zamořují životní
prostředí. Rozvoj moderního průmyslu
je nezbytný; vedle užitku však lidstvu
přináší i starosti. Průmyslové závody
znehodnocují ovzduší, vodstvo, půdu
i rostlinstvo. Značným znečištěním
ovzduší trpí zejména velká průmyslová města a oblasti. Dochází zde k
tvoření smogu, husté mlhy přesycené prachem a kouřovými zplodinami.
Hlavními zdroji znečistění řek je odpad
z chemických kombinátů, ropné výrobky, čistící a prací prostředky, odpad ze
závodů papírenského průmyslu a z některých potravinářských závodů. Hustá
síť silnic i železnic zabírá velké plochy
půdy, většinou zemědělsky využitelné.
Automobily patří k největším zdrojům
znečišťování krajiny. Připadá na ně víc
než polovina všech škodlivých zplodin
vypouštěných do ovzduší.
Zemědělství změnilo ráz krajiny na
mnohem větších plochách než jiná
činnost lidí. Rozvoj zemědělství vedl k
nesmírnému ničení lesů. Za posledních
10 000 let člověk vykácel 2/3 původní
lesní pokrývky Země. Vykácení lesů vyvolalo změny v povrchovém odtoku, které se projevily zejména ve větší intenzitě
svahových a říčních pochodů. Rychlý
povrchový odtok je příčinou vzniku sesuvů, bahenních proudů a urychlené

eroze půdy. Lidé odedávna bojují s erozí. Snaží se zvětšit obsah humusu, protože humusová půda jí lépe vzdoruje.
Každé území může zajistit potravu jen
určitému počtu zvířat. Je-li přetíženo,
porosty řídnou, půda se rozrušuje, úrodnost klesá. Neúměrně vysoké dávky
průmyslových hnojiv mohou negativně
ovlivnit i trvalou přirozenou produktivitu
zemědělského půdního fondu. Plodiny,
neuváženě ošetřené různými hnojivy, se
také využívají jako krmivo. To znamená,
že se hromadí v těle rostliny či zvířete.
Zhoršování ŽP vlivem nesprávné rozvíjené zemědělské výroby se tedy stává
stále větším problémem.
Zvlášť ožehavým problémem je odstraňování odpadů. Vše, co už lidé nemohou použít, splachují do vody, vypouštějí do ovzduší nebo prostě vyhazují.
Většina pevného domovního odpadu
končí na skládkách. S odpady z přírodních surovin se krajina většinou dokázala časem vyrovnat. Hnijící, kvasící či
doutnající odpadky zamořují ovzduší a
ohrožují podzemní vody. Když skládka
přestane plnit úlohu, bývá zahrnuta zeminou a překryta ornicí. Na jejím místě
vzniká park nebo pole.
Dalším problémem je vyčerpávání přírodních zdrojů, zejména neobnovitelných. Neustále vzrůstá spotřeba uhlí,
ropy, zemního plynu, rud, draselných
solí, fosfátů atd. Emise oxidu uhličitého
jsou jednou z hlavních příčin celosvětového oteplování atmosféry – skleníkový
efekt. Také s průmyslovými odpady se
potýkají všechny státy světa. U nás odpady představují přes 60 t na osobu roč-
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ně, přičemž 75 % tvoří materiál vznikající
při povrchové tvorbě hnědého uhlí.
Voda patří k nevyčerpatelným přírodním zdrojům. Lidstvo však spotřebovává převážně jen sladkou vodu, jejíž objem tvoří jen asi 2 % hydrosféry.
V souvislosti s růstem obyvatelstva neustále stoupá spotřeba pitné vody. Člověk ovlivňuje nepříznivým způsobem
hydrosféru především znečišťováním
řek, jezer, umělých vodních nádrží, moří
i oceánů odpadními vodami z průmyslu,
zemědělství i sídlišť. Množství odpadních vod značně převyšuje samočistící
schopnost těchto toků a nádrží. Přitom
pouze malá část těchto odpadních vod
je čištěna. Základem v ochraně vod
před znečištěním je přechod na uzavřený cyklus využívání vody, tj. aby se
voda např. z průmyslového závodu nevypouštěla, ale znovu používala v dalším výrobním procesu.
Život v prostředí ovlivňuje rozšíření tzv.
civilizačních chorob – onemocnění dýchacích cest, srdce a krevního oběhu,
nervových poruch, rakoviny apod. Závěrem lze říci, že životní prostředí je
živé a neustále diskutované téma. Lidé
měli se životním prostředím problémy
odjakživa. Nikdy v minulosti se však
nezhoršovalo v takovém rozsahu a tak
rychle jako nyní. Hrubé zásahy do přírody se obvykle neprojeví jen na území
státu, který škodu způsobil, ale jejich
následky postihují obrovské oblasti.
Péče o životní prostředí se tak stala celosvětovou záležitostí.
Připravila: Bc. Eliška Tesaříková
Ilustrační foto: Petr Hynek
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O čem se mluví v Regionu Podluží
Již tradičně na tomto místě přinášíme
informace o událostech, které jste mohli
v uplynulých měsících v našem regionu
zaznamenat.

Ze sportu…
V úterý 11. února se uskutečnilo finále 14. ročníku soutěže družstev z obcí
Regionu Podluží v kuželkách v Lanžhotě. Vítězem se stali zástupci Prušánek
s 395 kolky, druhé místo pak Moravská
Nová Ves s 327 kolky a třetí Týnec s 307
kolky.
Další již tradiční akcí pod záštitou regionu je Lužická laťka. Dne 27. února
měli žáci základních škol obcí Regionu
Podluží možnost zúčastnit se dalšího
ročníku této soutěže ve skoku vysokém.
Možnost tak využila škola z Prušánek,
Mikulčic, Lanžhota a samozřejmě nechybělo ani zastoupení domácích Lužic. Kategorie tvořili chlapci a děvčata
3. až 9. tříd. Celkem se zúčastnilo 80
závodníků. Největší počet medailí si odnesla ZŠ Prušánky (14), následovala ZŠ
Lužice (13), ZŠ Lanžhot (9) a ZŠ Mikulčice (4).
ZŠ a MŠ Jaroslava Dobrovolského
v Lužicích a Obec Lužice uspořádaly
30. dubna 2014 další ročník štafetového závodu na kolečkových bruslích
O pohár lužického starosty. Závodu se
účastnily děti ze ZŠ obcí v regionu. Přihlášeny byly 4 školy – Lužice, Mikulčice,
Prušánky. Žáci prvního stupně absolvovali jeden okruh štafetového závodu
dlouhý 600 m a žáci druhého stupně
okruhy dva o délce celkem 1200 m.

Z kultury…
Již po jedenácté jsme uspořádali společný ples obcí Regionu Podluží. Ten se
konal 31. ledna 2014 v Dělnickém domě
ve Tvrdonicích. Večerem letos provázela DH Stříbrňanka a Cimbálová muzika
Jožky Severina.

Snímek z X. přehlídky dětských folklorních
souborů v Týnci

V neděli 30. března 2014 se konal již
III. ročník soutěže Zpěváčci Podluží ve
Starém Poddvorově. Letos se zúčastnilo 35 dětských zpěváčků. Porota byla
letos štědrá a udělila diplom každému
zpěváčkovi. Do regionálního kola letos
postoupili: Jakub Sůkal, Veronika Bohunová (třetí kategorie) a Antonín Havlík,
Josef Čech (čtvrtá kategorie).
Jubilejní 10. ročník regionální přehlídky
dětských souborů na Podluží se letos
konal v Týnci. Celkem se zúčastnilo 12
souborů. Ve 14 hodin přehlídku zahájila
starostka obce Týnec Mgr. Hana Zoubková. Letošní nepostupový ročník byl
uspořádán ve spolupráci s MAS Dolní
Morava.
Soutěž mladých verbířů se konala
18. května 2014 v Dolních Bojanovicích.
Sešlo se 14 verbířů, kteří byli rozděleni
do tří kategorií. Každý verbíř se prezentoval nejméně jednou slokou zpívanou a
dvěma tanečními. Přehled vítězů naleznete na str. 23
„Setkání mužských sborů na Podluží“
se letos uskutečnilo v sobotu 10. května v Moravském Žižkově. Své pěvecké
dovednosti divákům předvedli mužské
sbory z Moravského Žižkova, Josefova, Prušánek, Staré Břeclavi, Hrušek,
Ladné, z Tvrdonic-Kostic, Lanžhota,
Mutěnic, Mikulčic, Moravské Nové Vsi,
Charvátské N. Vsi, Poštorné a Týnce.
Program doprovázela CM sourozenců
Osičkových z Velkých Bílovic.

Ostatní…
Také letos se Podluží počátkem roku
účastnilo, spolu s Regionem Slovácko, mezinárodního veletrhu cestovního
ruchu Regiontour v Brně. Návštěvníci
tak měli opět k dispozici nabídku propagačních materiálů z Podluží a Hodonínska.
Už loni v září mohli návštěvníci regionální rozhledny „Na Podluží“ u Nového Poddvorova navštívit nově otevřený
kiosek. Letos byl provoz zahájen první
dubnový víkend a je tomu tak i nadále. O prázdninách bude otevřeno každý
den, vždy za příznivého počasí. Přijďte
se podívat na krajinu z 30metrové rozhledny „Na Podluží“.
Otvírání jara na Podluží a Hodonínsku pod tímto názvem také letos uspořádal
Region Podluží ve spolupráci s Mikroregionem Hodonínsko další ročník cyklový-
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letu nejen pro zástupce členských obcí.
Sraz zájemců o poznání našich regionů
ze sedla tohoto stále populárního dopravního prostředků byl 25. dubna 2014
v zámeckém areálu v Holíči. Účastníky
přivítal primátor města Zdenko Čambal

Cykloakce Otvírání jara na Podluží zavedla
letos účastníky až do slovenského Holíče

a následovala krátká prohlídka zámku.
Zhruba 90 účastníků poté pokračovalo
po Skalické vinárské stezce. Po návštěvě Kostelíku Sv. Margity Antiochijskej
a Císarského a královského Hrebčína
v Kopčanoch pak účastníci pokračovali
po hrázi řeky Moravy - Záhoráckej magistrále, až na lanžhotskou „Šlajsu“, kde
byl cyklovýlet zakončen.

MAS Dolní Morava
Letošní rok se odvíjí ve znamení strategického plánování a příprav Místní
akční skupiny Dolní Morava na následující programovací období 2014 - 2020.
Nová strategie komunitně vedeného
místního rozvoje zpřístupní dotační prostředky z většiny připravovaných operačních programů EU nejen obcím, ale
také podnikatelům a neziskových subjektům. Důležitou součástí přípravy této
strategie je sběr projektových záměrů a
námětů. Nabízíme vám možnost začlenění vašich snů, vizí, či již konkrétních
projektových záměrů a námětů, které
chcete v blízké budoucnosti (období 2016 – 2020) realizovat, do našeho
společného Zásobníku projektových
námětů. Uzávěrka 3. kola sběru námětů je 30.9.2014. Čtvrté a poslední kolo
pak bude ukončeno v zimních měsících
tohoto roku. Více informací najdete na
našich webových stránkách:
www.mas-dolnimorava.cz
Stranu připravili: Bc. Eliška Tesaříková,
Ing. Josef Smetana
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Dolní Bojanovice
Nakládání s odpady
Odpadové hospodářství zahrnuje soubor
činností zaměřených v první řadě na předcházení vzniku odpadů. Systém nakládání
s odpady v Dolních Bojanovicích neustále
doplňujeme a zdokonalujeme.
V rámci odpadového hospodářství bylo
realizováno několik projektů s podporou
EU. V r. 2010 to byla výstavba sběrného
dvora odpadů, do provozu byl uveden
dne 1.10.2010. Celková investice činila 16,7 mil. Kč, podařilo se získat dotaci
z fondu soudržnosti (EU) ve výši 13,7 mil.
Kč, dotaci ze SFŽP ve výši 0,8 mil. Kč a
dotaci z JMK ve výši 0,8 mil. Kč.
Sběrný dvůr odpadů slouží ke shromažďování odpadů ostatních a nebezpečných,
odebíraných od občanů obce a drobných
podnikatelů a ke zpětnému odběru elektrozařízení. Odpady jsou zde tříděny (pokud nejsou roztříděné) a krátkodobě skladovány ve sběrných nádobách. Následně
jsou odváženy k využívání (materiálové
– např. recyklace, energetické využití).
Některé odpady je nutné před odvozem
upravit – např. snížení objemu lisováním –
papír, plasty, nebo štěpkováním.
Sběrný dvůr má rozlohu více než 0,6 ha

Sběrný dvůr

a celkovou roční kapacitu 600 t, nebezpečné odpady 40 t. Obec má uzavřené
smlouvy se společnostmi Asekol, Elektrowin, Ekolamp, Ecobat – k zajištění zpětného odběru elektrozařízení, zářivek, osvětlení, baterií. Diecézní charita Brno má
na sběrném dvoře umístěný kontejner pro
sběr použitého oblečení, hraček, obuvi.
Sběrný dvůr je otevřený ve středu, pátek
a sobotu.
V obci je celkem 9 sběrných míst pro tříděný odpad – papír, sklo, plasty. Domácnosti
využívají rovněž formu pytlového sběru pro
tříděný odpad – papír, plasty. Každý měsíc
zajišťují zaměstnanci obce svoz pytlů od
rodinných domů. Svoz komunálního odpadu (vývoz popelnic) probíhá 1x za 14 dnů,

Komunální technika pro údržbu obce v areálu svěrného dvora

zajišťuje ho společnost TESPRA Hodonín,
s.r.o.. Místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů je stanovený ve výši 450 Kč na poplatníka za kalendářní rok. Firmy jsou do
systému třídění a nakládání s komunálním
odpadem zapojeny smluvně.
Celková produkce odpadu v r. 2013 činila
1027 tun, z toho směsný komunální odpad
659 tun. Z rozpočtu obce bylo odpadové
hospodářství dotováno částkou 374 tis.
Kč. Potěšující je, že se zvýšila výtěžnost
– přes 55 kg/obyvatele/rok vytříděného odpadu, a tím i získaná odměna od společnosti EKO-KOM, a.s. o 22 % na celkovou
částku 446 258 Kč.
Významným projektem byla Rekultivace
skládky TKO Dolní Bojanovice, jednalo se
o uzavřenou skládku TKO o rozloze cca
2 ha, nacházející se v terénní prohlubni,
která vznikla po vytěžení cihlářské suroviny pro blízkou cihelnu. Rekultivace byla
dotována z EU – Fond soudržnosti ve výši
20,8 mil. Kč a ze SFŽP ve výši 1,2 mil. Kč,
celkový objem 25,7 mil. Kč.
V letošním roce byl realizován projekt
„Separace biologicky rozložitelného komunálního odpadu“, v rámci kterého bylo
pořízeno 480 ks kompostérů pro domácí
kompostování. Tyto kompostéry byly předány na základě Smlouvy o výpůjčce občanům do užívání. Celkové náklady činily
cca 1,3 mil. Kč, dotace z Fondu soudržnosti (EU) 1,08 mil. Kč, dotace ze SFŽP
byla 63 tis. Kč.
Pro zpracování biologického odpadu z veřejné zeleně byla letos pořízena násada
kalifornských žížal – jedná se o tzv. vermikompostování – žížaly intenzivně zpracují
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biologický odpad a vzniklý vermikompost
se používá na hnojení.
Každoročně vysazujeme v obci desítky
stromů. V r. 2011 byl od Nadace ČEZ –
STROMY 2011 – získán grantový příspěvek ve výši 90 tis. Kč, celkové náklady
na projekt činily 100 tis. Kč. Předmětem
byla obnova a doplnění zeleně v obci
ve 3 lokalitách – Záhumenice, Padělky u Hodonské cesty a Rybníčky. Vysázeny byly původní druhové ovocné
dřeviny – jabloň, jeřáb, kdouleň, oskeruše, špendle, moruše a ořechová alej.
Do výsadby se zapojily i děti místní ZŠ.
Ing. Eva Rajchmanová, místostarostka

I naše škola chrání planetu Zemi
V rámci ochrany naší planety se i u nás ve
škole snažíme co nejvíce o to, abychom
se k ní chovali co nejšetrněji. Pomocí projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět
i v rámci projektu společnosti Ekolamp
sbíráme a odevzdáváme staré elektrospotřebiče, tonery, baterie i nefunkční úsporné
žárovky. Spolu s našimi uklízečkami třídíme plast a papír, suroviny se poté sváží
a díky tomu se z nich pak mohou vyrobit
nové výrobky a nerozkládají se na skládkách několik stovek let. Také každoročně
dvakrát pořádáme sběr starého papíru,
kde si nejúspěšnější sběrači vždy vyslouží
nějakou odměnu. V neposlední řadě se už
stalo tradicí, že vždy naši deváťáci zasadí
strom, který jednak symbolizuje památku
na ně a také si tím připomínáme důležitost
ochrany našich lesů. Snad i tímto alespoň
trochu přispíváme k tomu, abychom si naši
přírodu úplně nezničili a mohli se radovat
ze zelených stromů a čistého ovzduší.
Mgr. Pavla Šmachová
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Hrušky
Sběrný dvůr
V roce 2010 byl v Obci Hrušky otevřen
nový sběrný dvůr, kam mohou občané
vyvážet veškeré odpady, které nepatří
do popelnicových nádob vyvážených
svozovou firmou přímo od domu. Vytříděné PET lahve, papír a sklo jsou
komoditami, které následnou recyklací
přinášejí do obecního rozpočtu finanční odměnu a snižují zároveň náklady spojené se skládkováním odpadů
z popelnic.
Na sběrný dvůr taktéž patří zbytky barev, ředidel, baterie, vadné zářivky, žárovky apod., které jsou vyváženy jako
tzv. odpad „nebezpečný“ a za tento vývoz obec platí. Tyto náklady jsou však
vyváženy ochranou životního prostředí,
aby tento odpad neskončil na „černé
skládce“ v okolí obce. Totéž platí i velkoobjemových odpadech a stavební
suti. Na všechny tyto odpady jsou na
sběrném dvoře připraveny kontejnery.
Na sběrný dvůr je také možno vyvážet
všechny elektrospotřebiče, které v domácnostech již dosloužily. Patří sem
televizory, staré monitory, počítače, klávesnice a veškeré další příslušenství,
dále pračky ledničky, mrazáky a veškeré tzv. bílé zboží a drobné elektrospotřebiče (varné konvice, fény, vysavače
apod.) Z tohoto tzv. zpětného odběru
elektrozařízení jsou recyklací využívány
zejména drahé kovy. Jednotlivé kusy
musí být však kompletní a nerozbité,

Sběrný dvůr v Hruškách

aby vývoz mohl být uskutečněn zdarma. Naopak za rozbité, rozebrané a jinak poškozené elektrospotřebiče musí
obec zaplatit za jejich vývoz, neboť se
již jedná o nebezpečný odpad.
Proto je prospěšné při likvidaci jakéhokoliv odpadu trošku zapřemýšlet, co
a jak s ním dále naložit. Do budoucna
věřím, že využitelnost a prospěšnost
sběrných dvorů poroste a zodpovědné
nakládání s odpady se stane prioritou
každého občana.
Josef Trecha,
starosta Obce Hrušky

Zodpovědné nakládání s odpady by mělo být prioritou každého občana

www.hrusky.cz

Areál sběrného dvora
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Josefov
Ekologie v naší obci
Snad každá obec i město v naší republice se potýká s problémem odpadu
dopadající na životní prostředí. Každý dle svých možností se snaží tento
problém řešit. Nejinak je tomu i v naší
obci Josefov. Postupem času se tento
problém u nás snad vyřešil. Dříve sice
měl popelnice na odpad každý rodinný
dům, byl zaveden sběr železa, ale i tak
mnozí občané vozili do různých zákoutí
posekanou trávu, zbytky plevele, shnilá
jablka či brambory a podobné. Nejhorší
však byly černé skládky plastů, železa
a skla. To se mělo záhy změnit.
Za starostování Miroslava Hradila v letech 1998 obec pořídila sběrné zvony
na sklo, papír a plasty. Tyto zvony byly

Sběrné místo pro separovaný sběr odpadů

umístěny u starého OÚ a u místního obchodu. Protože postupem času kapacita nestačila, bylo za starosty Stanislava
Pavky obecním zastupitelstvem v roce
2004 schváleno, že u místního obchodu
bude postaven dřevěný sběrný domeček, do kterého se bude dávat tříděný odpad, a to do igelitových pytlů dle
barev. Betonový podklad pod domeček
připravila firma Koneček – Mikulčice a
samotný dřevěný domeček postavila firma Jiří Hasil – stolařství. Poté se mohly
začít do domečku dávat naplněné pytle.
Do modrého pytle – papír, do žlutého –

Dřevěný sběrný domeček

Osázené kontejnery na tříděný odpad v ulici
U Školy

plasty, do oranžového – nápojové kartony. Tak je tomu doposud. Pytle si mohou
občané vyzvednout zdarma na radnici
nebo v místní knihovně u paní Hasilové.
Každý rok obec pořádala sběr nebezpečných odpadů a místní hasiči sběr železa, ale stále je to málo, a tak se zapůjčily další kontejnery na tříděný odpad.
V této době byl starostou Mgr. Přemysl
Růžička. Byla nově ustanovena sběrná místa v ulici Dolní, v ulici U Školy,
u sběrného domečku a u místního hřbitova. Aby obec tyto kontejnery nehyzdily, obecní zaměstnanci je dokola osázeli
chvojkami. Rovněž za nynějšího starosty,
Mgr. Vojtěcha Pospíšila, se pravidelně
dvakrát ročně z jara a na podzim koná
sběr nebezpečného a objemného odpadu, jako jsou koberce, nábytek a jiné.
Při těchto sběrech místní hasiči provádí
sběr železného odpadu a elektrospotřebičů po obci. Je až neskutečné, kolik
velkých kontejnerů za ta léta naši občané naplnili a stále asi plnit budou. Je
však chvályhodné, že se obec o nás tak
stará a tyto sběry provádí.
Za třídění odpadů obec získala několik
uznání a v r. 2008 jsme skončili na 1. místě. Jako dar obec dostala kontejner na
směsný odpad. Jen pro zajímavost,
ve zmiňovaném r. 2008 jsme celkově vytřídili 71.370 kg odpadu na 1 obyvatele.
Naše obec se umísťuje již léta na krásném druhém místě ve třídění odpadů. Za
výsledky třídění získáváme od společnosti Tespra Hodonín slevový bonus na
odpadové služby. V současné době nám
nově přibyl ještě další sběrný kontejner
u sběrného domečku. Je zelený a může
se do něj dávat ošacení, boty, hračky…
tyto věci jsou určeny na charitativní účely. Další nové sběrné místo se plánuje po
výstavbě rodinných domů v ulici U Školy,
za fotbalovým hřištěm.

www.josefov.eu

A to ještě není všechno. Máme také
skládku na rostlinný odpad, takzvané
kompostoviště a skládku, kam se vyváží větve, keře, či menší stromy. Tento
odpad po zaplnění určitého prostoru
místní hasiči ekologicky zlikvidují. Stále
se také mluví o cenách, které občané
platí za vývoz odpadů. Ceny jsou v každé obci jiné. Stále se zdražuje, ale naše
obecní zastupitelstvo do budoucna o
zdražení neuvažuje, a to díky tomu, že
občané tyto odpady poctivě třídí. Na
základě toho dostáváme od EKO-KOM
příspěvek na tříděné odpadové hospodářství.
Obec Josefov také poskytuje svým občanům osvobození a úlevy od místního
poplatku za komunální odpad na základě splnění stanovených podmínek,
čehož naši občané využívají. Významnou pomocí pro rodiny s novorozenci
je osvobození tohoto dítěte od všech
místních poplatků v roce narození. Pro
občany je poplatek za svoz odpadů 350
Kč na osobu za 1 rok.

Černé skládky
V roce 2000 se nám podařilo zlikvidovat
velkou černou skládku v oblasti vinných
sklepů, která byla ekologicky revitalizována a nyní je na tomto místě vysazen
z jedné části smíšený les a z druhé
ovocný sad. Další menší skládka byla
zlikvidována pod ulicí Nová, na jejímž
místě je vysázen jasanový les. V sou-

Ovocný sad po rekultivaci černé skládky

časné době jsme recyklovali skládku
stavební suti mezi zahradami ulic Dolní a Nová. Tímto recyklátem zpevňujeme polní cesty v katastru naší obce.
Na místě této již bývalé skládky bude
vysázena zeleň. Pro drobnou stavební
suť bude zbudováno sběrné místo, kde
bude pravidelně recyklována.
Text a foto: Růžena Hasilová
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Kostice
Péče o životní prostředí v obci
Ochrana životního prostředí, tedy ekologie, má velký význam pro život každého
z nás. Zahrnuje celou řadu činností s cílem zachovat přírodní prostředí a soužití
člověka s životním prostředím na kvalitní úrovni.
Nejobsáhlejší činnost, kterou v tomto
směru zajišťuje obec, je likvidace odpadů, odpadních vod, péče o zeleň a její
rozšiřování, ochrana vodních zdrojů a
některé další činnosti.
Odpady produkované v obci nezahrnují jen běžný odpad z domácností, ale
také velkoobjemový odpad, zeleň, elektrozařízení, papír, textil, stavební suť,
nebezpečný odpad a také bioodpad a
další tříděný odpad. Za účelem shromažďování odpadu usilovala naše obec
o vybudování sběrného dvora, což se

Sběrný dvůr Kostice

podařilo v roce 2005, kdy byla získána
podpora v rámci programu CBS Phare
(předvstupní pomoc EU), a to konkrétně grantové schéma udržitelný rozvoj
a ochrana životního prostředí v českorakouském příhraničí, a následnou realizaci stavby. Po celou dobu provozu
sběrného dvora je tento plně občany
využíván, předáván je zde odpad tak,

Stromořadí na ulici Hlavní

Stanice ČOV a kanalizace v Kosticích

aby byl zvlášť ukládán vytříděný k použití pro recykláž, o což pečuje správce
sběrného dvora pan Bedřich Král.
Za ukládání domovního odpadu není na
sběrném dvoře vybírán žádný poplatek.
Je pouze smutné, že i přes tuto výhodu
se v obci občas objeví odpad na jiném
než určeném místě.
Samostatně je nakládáno s bioodpadem. Vedle jeho sběru do bionádob,
které si mohou občané převzít zdarma
na obecním úřadě, je možné větve ze
stromů a další silnější dřeviny předat na
sběrném dvoře na štěpkování pro další
využití. Svoz a likvidace komunálního
odpadu zajišťuje pro obec na základě
smlouvy společnost Hantály, a.s. Velké
Pavlovice, bioodpad je přepravován do
kompostárny vybudované v minulém
roce DSO Čistý Jihovýchod s využitím
dotací Evropské unie.
V souvislosti s likvidací odpadu pokládáme za úspěch možnost rekultivovat
starou ekologickou zátěž v katastru
naší obce a to skládku odpadů uzavřenou v roce 1995. Po několikaletém
úsilí získala obec pro realizaci uvedené
akce dotaci z Evropské unie a to ve výši
90 % z celkových nákladů 22 mil. Kč.
Rekultivace skládky bude provedena
v letošním roce, její realizace bude dalším krokem ke zlepšení životního prostředí v naší obci.
I další činnosti obce směřují ke zkvalitňování životního prostředí. Na ulici
Hlavní byla nově vysázena alej stromů
„javor babyka“, akce byla financována
i z prostředků EU. Zeleň byla vysázena také na dětském hřišti ve sportovním

www.kostice.cz

areálu. Pochválit je třeba převážnou
část občanů, kteří před svými domy
vysazují a dobře udržují předzahrádky.
Na veřejných prostranstvích v parku
a dalších místech v obci pečují o zeleň
zaměstnanci obecního úřadu.

Skládka hranička před rekultivací

V neposlední řadě je třeba uvést, že
v celé obci je rozveden vodovod a kanalizační řad, který odvádí do obecní
ČOV odpadní vody z obce. Výhledově
je záměrem obce vybudovat další rybník mezi korytem řeky Kyjovky a východní částí obce.
Ze všech poznatků, které k ochraně
životního prostředí vedení obce má, je
prioritou vést občany k důslednému třídění domovního odpadu, které je stále
nedostačující.
Ekologické myšlení by se mělo týkat
každého z nás. Sáhněme si do svého
svědomí a odpovězme si, zda děláme
něco nejen pro sebe, ale také pro okolí,
v němž žijeme.
B. Balážová
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Ladná
Obec Ladná zahájila své ekologické
projekty teprve v roce 2007, kdy se
osamostatnila od Břeclavi. Proto také
nabrala poměrně velké zpoždění za
okolními obcemi, které je mohly zahájit
mnohem dříve.
Zásadním úkolem se pro ladenské zastupitelstvo stala příprava projektů na
stavbu čistírny odpadních vod, kanalizace a sběrného dvora, která trvala
několik let. Během této doby se musela
uskutečnit změnu územního plánu, byl
proveden monitoring kanalizace, vykoupeny pozemky apod. Zároveň se
pracovalo na menších projektech, které
se podařilo zrealizovat.

Výsadby
V roce 2007 získala obec dotaci z Ministerstva životního prostředí na projekt
„Obnova ladenské aleje“, v jehož rámci
byly vykáceny staré topoly, které byly
nahrazeny 70 ks dubu letního.

Výsadba aleje v roce 2008

Nová výsadba v okolí rybníka „Jazérko“

V letech 2010 a 2013 byly uskutečněny
dva projekty podpořené dotací z Operačního programu životní prostředí - Regenerace urbanizované krajiny. Nejprve
byly provedeny výsadby u rybníka (projekt „Zeleň u Jazérka“), na které navazovaly vegetační úpravy na místním
hřbitově. Další výsadby probíhají každoročně po obci a v rámci postupných
úprav veřejných prostranství. Mnohé z těchto výsadeb jsou podpořeny
granty a podílí se na nich také členové
místních spolků a sdružení a žáci ze základní školy.V posledních 7 letech byly
po obci a v jejím okolí vysazeny stovky
stromů. Obec chystá další výsadby ve
volné krajině –staré odrůdy ovocných
stromů a větrolamy. Dalším projektem,
který chce obec uskutečnit, je realizace
tůní a mokřadů, které zlepší zachycování vody v krajině.

Nakládání s odpady

Kolektory v MŠ

V roce 2007 přešla obec na nový systém
třídění odpadů, kterým se značně zvýšilo
množností separovaného odpadu. Ladná se zapojila do systému zpětného odběru odpadů firem EKO-KOM a Asekol.
Občanům je dvakrát týdně k dispozici
provizorní sběrný dvůr, na obecním úřadu je umístěn e-box na drobné elektro a
baterie a dvakrát ročně se koná sběrný
den, při kterém je možné odevzdat elektrozařízení, nebezpečné odpady nebo
pneumatiky. Nikdo tak nemá důvod tyto
druhy odpadů odkládat v okolí obce,
přesto se to tak i nadále děje.

Ladenská alej

Výsadba aleje v roce 2008

míře. V rámci projektu je škola vybavena sběrnými nádobami, každý žák tak
může nosit nepotřebné drobné elektrospotřebiče nebo baterie. Dále se děti
zapojují do zábavných her a výtvarných
nebo fotografických soutěží, které organizátoři projektu zadávají.
Za nasbírané odpady získává škola
body, za které si bude moci pořídit různé učební pomůcky, hry i vybavení pro
trávení volného času.
Petra Laubová, ZŠ Ladná

Ohřev teplé vody v kuchyni mateřské
školy, kde se kromě školáků stravují
také důchodci, zajišťují od roku 2009
solární kolektory. Finanční podporu na
jejich instalaci získala obec od společnosti MND a.s. Hodonín.

Ekologická výchova v ZŠ
V rámci výuky přírodovědy a vlastivědy
se žáci základní školy v Ladné věnují
ekologické výchově již mnoho let. Ve
vyučování se žáci seznamují prostřednictvím pracovních listů, didaktických
her a interaktivních prezentací s historií
a současností ochrany přírody ve světě
a s odpovědností každého jednotlivce
za stav a budoucnost přírody. Žáci podnikají vycházky do okolí, kde pozorují
různé ekosystémy, seznamují se s ekovýrobky, zdravým životním stylem a obnovitelnými zdroji.
Ladenská škola se zapojila do školního recyklačního cyklu „Recyklohraní“,
jehož cílem je zvýšení povědomí o třídění odpadů u mladé generace a také
zajistit recyklaci drobných vysloužilých
elektrozařízení a baterií v co nejvyšší

www.obecladna.cz

Žáci ZŠ při ekologické výchově

Výstavba sběrného dvora
V současné době probíhá v Ladné výstavba sběrného dvora odpadů, na
který obec získala dotaci z Operačního
programu životní prostředí. Dvůr bude
občanům k dispozici od srpna tohoto
roku. Dokončuje se nový územní plán
obce, který zahrnuje návrhy na tzv.
„území ekologické stability“, čímž budou vyhrazena místa pro biokoridory a
lokální biocentra. S podobnými návrhy
(např. větrolamy, stromořadí, polní cesty) se počítá také v tzv. „návrhu společných opatření“, které se budou realizovat po provedení komplexní pozemkové
úpravy.
Bohumila Tesaříková
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Lanžhot
v Čejkovicích. Deváťáci si vyzkoušeli, jak
se žilo našim předkům, a speciální třídy
přesazovali pokojové květiny, uklízeli a
připravovali sběr starého papíru. To je
výčet jen několika činností, které děti
v tento den dělají.
Více se dovíte na www.zslanzhot.cz

Den Země
První kampaň pod názvem Den Země
proběhla 22. 4. 1970 ve Spojených státech amerických. Žádala zvýšit energetickou účinnost a hledat obnovitelné
zdroje energie, recyklovat materiály a
odpady, vyloučit z používání chemikálie a odpady, které ničí ozónovou vrstvu
Země atd.
Kampaň inicioval americký senátor
Gaylord Nelson. Akce se v roce 1970
zúčastnily milióny občanů USA, a to

Chránění živočichové

zejména studentů základních, středních a vysokých škol. Kampaň měla
nebývalý ohlas a dala vzniknout tradici
oslav Dne Země (22. dubna) jako mezinárodního svátku životního prostředí.
V roce 1990 se k americké tradici připojil zbytek světa. 200 miliónů lidí na celém světě ze 140 zemí znovu dokázalo,
že se zajímají o ochranu životního prostředí na Zemi. Zprávy z celého světa
informovaly o pochodech, soutěžích,
koncertech, festivalech, ekotrzích, úklidových akcích a jiných aktivitách na
3 600 místech a ze Dne Země 1990 se
tak stala největší veřejností organizovaná aktivita v historii. Akci Den Země
podporuje celá řada významných organizací, osobností, vědců i politiků.

Soutěžní úkoly na Den Země

i naše základní škola. Již několikátý rok
si každá třída připraví svůj program na
toto téma. Letošní svátek probíhal následovně: sedmáci připravili na hřišti 13
stanovišť, na nichž prvňáci plnili různé
úkoly - poznávali druhy materiálů a třídili je, podle listů určovali druhy stromů,
tvořili z přírodnin aj. Druháci se dověděli
o důvodech a způsobu třídění odpadů
a poznávali chráněné živočichy. Třetí
třídy hrály šipkovanou se zastávkou na
Zámečku, kde si žáci vyslechli přednášku o fauně a flóře v našem okolí. Čtvrté třídy si podnikly cyklovýlet k soutoku
Moravy a Dyje a na Polínku, povídaly si
o vodním hospodářství v lužních lesích a
z vyhlídky na kostelní věži určovaly světové strany. Pátá a šestá třída pracovala

Jak třídit odpady

Odpady v Lanžhotě
Poplatek za likvidaci odpadu je u nás
stanoven na částku 450 Kč na osobu.
Někdo řekne, že je to málo. Pro jiného
je to moc. Ale zkuste si představit jaké

Skauti monitorovali černé skládky v okolí...

s PET lahvemi, které pak děti odvezly na
sběrný dvůr. Osmáci strávili den ve společnosti léčivých bylin a navázali tak na
předešlou návštěvu ve firmě Sonnentor

množství odpadu vaše rodina vyprodukuje za rok a pak se zamyslete, co byste s odpadem dělali a kolik by vás stála
ročně jeho likvidace, kdyby neexistovaly
firmy na svoz a následnou likvidaci odpadu. Jistě by to bylo víc než cca 10 Kč
týdně. Je také smutné, přestože máme
sběrný dvůr, najdou se lidé, kteří si dají
tu námahu a vyvážejí odpad do přírody.
Martina Čadová

Jaké máme byliny

Černé skládky

Práce s PET lahvemi

Foto z cyklovýletu do přírody

Od roku 1990 je 22. duben jako světový svátek životního prostředí slaven
také v České republice.
Do kampaně Den Země se zapojila

www.lanzhot.cz
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Lužice
Likvidace odpadů v obci Lužice se
postupně vyvíjí, jak v návaznosti na
změny životního stylu a s tím související produkci odpadů, tak v souvislosti s rozvojem technologií likvidace
a recyklace odpadů. V současnosti
je komunální odpad likvidován jednou za 14 dnů vývozem „popelnic“
nebo individuálním odvozem do sběrného místa v úterý, čtvrtek a sobotu.
Plasty, papír a tetrapaky třídí občané
do plastových pytlů, které se odváží 1x
za měsíc. Barevné a bílé sklo se ukládá
do kontejnerů, které jsou rozmístěny na
šesti místech v obci. Dvakrát do roka je
organizován odvoz nebezpečného odpadu. Ve stávajícím sběrném místě je
možné ukládat železo, papír, pneumatiky, elektrospotřebiče, větve, trávu a listí.
K základní kvalitativní změně v této ob-

Členové spolků a zastupitelé při úklidu v okolí cyklostezky na ulici Březová

a shromažďování komunálního odpadu
byly v důsledku prudkému nárůstu ne-

Výchova k ekologickému přístupu začíná u mládeže. ZŠ pořádá dvakrát ročně sběr papíru

lasti dojde v průběhu roku 2014. Vedle
stávajícího sběrného místa bude uveden do provozu nový sběrný dvůr, který
je koncipován na odběr všech druhů
odpadů včetně zpracování, ukládání a
odvozu bioodpadů. Investiční náklady
na výstavbu sběrného dvora činní cca
10 mil. Kč. Náklady na svoz bioodpadu prezentují 4,2 mil. Kč. Finanční spoluúčast obce činní celkem 1,7 mil Kč.
Zbývající částka bude uhrazena z dotací operačního programu Ministerstva
životního prostředí. Kromě výše uvedených činností probíhá pravidelná likvidace černých skládek v katastru obce,
kterou provádí lužické technické služby
a při různých příležitostech (Den Země)
i členové spolků a sportovních oddílů,
včetně dětí a mládeže. Poplatky za svoz

platičů zrušeny k 31.12.2012. Odpadové hospodářství je financované z rozpočtu obce, kde příjmová stránka byla
posílena navýšením daně z nemovitosti
na dvojnásobek. Ztrátovost aktivit spojených s likvidací odpadů prezentuje
1 mil. Kč za rok. Snížit tuto ztrátu je permanentním cílem. Efektivnost lze zlepšit
důslednějším tříděním, spoluprací sběrných odvozů v rámci Regionu Podluží.
Praxe posledních deseti let ukazuje,
že nedílnou součástí je informovanost
občanů a výchova k ekologickému přístupu k přírodě a to nejen dospělých,
ale zejména mládeže. Systémové odpadové hospodářství s maximálním
procentem recyklace významně přispívá k zachování ekologické rovnováhy
v přírodě.

Výstavba sběrného dvora v Lužicích na jaře 2014

www.luziceuhodonina.cz
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Mikulčice
Odpady a ekologie v naší obci
Odpadové hospodářství v naší obci má
trochu specifický charakter. Odlišnost
spočívá především ve sběru komunálního směsného odpadu. Jeho svoz provádí
společnost MEGAWASTE s.r.o. a převzetí obsahu nádoby na odpad standardní
velikosti 120 litrů, je provedeno jen v případě nalepení jednorázového štítku na
sběrné nádobě. Nádoby objemu 240 litrů
je nutno polepit dvěma štítky. Po výsypu
jsou nalepené poukazy znehodnoceny.
Svoz je prováděn vždy v pondělí, jedenkrát za dva týdny. V současné době se
samolepka na jednorázový odvoz prodává občanům na obecním úřadě za
cenu 60 Kč/ks. Dle odebraných štítků je
spočtena částka cca 230 Kč na jednoho
obyvatele obce za rok 2013, celkově na
odpadovém hospodářství za minulý rok
doplácela obec 193 tis. Kč.
Dle našeho názoru, je tento praxí ověřený způsob jednoduchý, nejsou žádné
problémy s vymáháním nedoplatků od
neplatičů a samozřejmě je také motivující pro úplné roztřídění odpadů - skla,
plastů, kovů, kamení, suti a od dubna letošního roku i odpadů biologicky rozložitelných. Na provozovaném modelu sběru je možno najít určité nedostatky, ale
o jasné převaze výhod nás mnoholetá
zkušenost přesvědčila - viz. graf vývoje.
Uvedená množství jsou při průměrném
ročním počtu 2000 obyvatel obce.
Pro svoz biologicky rozložitelných odpadů (BRO) byly během měsíce dubna
zdarma rozdány občanům hnědé sběrné nádoby s nalepeným návodem a
podmínkami sběru. Ještě v tomto měsíci
započal i první svoz. Další již probíhají
ve čtrnáctidenních cyklech, vždy v úterý
(v týdnu mezi svozy odpadu směsného).
V období od 1.11. do 1.4. budou svozy prováděny 1x za měsíc. Tuto službu
poskytuje obec pro občany bezplatně,

Úklid v obci

po roce bude její finanční stránka vyhodnocena. BRO je odvážen k dalšímu
zpracování odvozcem, po dobudování
sběrného střediska odpadů (SSO) bude
rozložitelný odpad zpracováván vlastní
kompostárnou o plánované roční kapacitě 150 tun.
Dokončením SSO Mikulčice (plánujeme
na podzim tohoto roku) bude nahrazen
kapacitně nevyhovující sběrný dvůr za
radnicí. Předpokládáme zkvalitnění třídění objemných odpadů, stavební suti,
starého nábytku i dalších odpadů včetně
nebezpečných s cílem dalšího snižování
odpadu směsného.
Tříděný odpad odebírá společnost
EKOKOM, pro odevzdání - plastů, papíru, nápojových kartonů, skla bílého
i směsného, mohou občané využít síť
celkem 9 stále přístupných sběrných
míst o celkovém množství 32, většinou
1100 l kontejnerů. Kovy a ostatní uvedené lze odevzdávat i přímo ve sběrném
dvoře. Plasty jsou mimo kontejnerového
svozu 1x za 14 dnů sváženy obcí, která
k tomuto účelu využívá vlastní sběrné vozidlo a v zavázaných igelitových pytlích
je odebírá přímo od rodinných domů.
Správnému přístupu k problematice
ochrany a tvorby životního prostředí se
odpadová otázka velmi blízce dotýká,
proto nás velmi těší aktivity našich učitelů základní školy, kteří pro nejmladší ge-

www.mikulcice.cz

neraci organizují soutěže o nejlepší třídu
ve sběru papíru, vydání EKO kalendáře,
sběry drobného elektrozařízení i praktickou výrobu kompostu ve školní zahradě.
Minimálně jeden velký sběr železného
šrotu ročně provádějí hasiči, včetně vynesení těžkých kovových předmětů.
Obec Mikulčice je zapojena ve všech
ostatních běžných sběrných systémech,
kterými jsou - dříve zmíněný EKOKOM,
dále ELEKTROWIN, ASEKOL, REMA
SYSTEM, EKOLAMP. Neustále probíhá
vyhodnocování sběrné sítě z hlediska
sbíraného objemu i průměrné dostupné vzdálenosti s ohledem na efektivitu
sběrného systému i komfortnosti přístupu obyvatel.
Přes velkou snahu vyjít občanům maximálně vstříc, jsme nuceni vždy po víkendech objíždět sběrná místa a uklízet
nepořádek kolem nich. Kapitolou samou
o sobě jsou odkládané materiály a zakládání černých skládek ve větrolamech,
u železničních náspů, v okolí polních
cest, odlehlých částech obecních katastrů i kdekoliv jinde v přírodě. Nedá se
pochopit nalezení pytle s plastovo-papírovým obsahem, odhozených pneumatik a dalšího „nepotřebného“ několik
kilometrů od nejbližšího stavení obce,

Černé skládky v okolí obce

přitom jsou tyto materiály většinou zdarma přebírány obecními sběrnými dvory.
Obdobným nešvarem je spalování plastů, nábytku, pneumatik, olejů a barev,
zelených zbytků ze zahrad a polí, ať již
jde o spalování na „otevřeném“ ohni či
v „domácím“ kotli a otravování ovzduší
pro sebe i své okolí.
Je toho ještě mnoho, co všichni ke vztahu
k životnímu prostředí, přírodě, k sousedům, ke svým blízkým, ale i sobě samým
musíme přehodnotit a zlepšit, proto si přejme, ať se nám to alespoň z části podaří.
Jan Vlašic, místostarosta obce Mikulčice
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Moravská Nová Ves
Před deseti lety se naše země při vstupu do Evropské unie zavázala zlepšovat a chránit životní prostředí. Nástrojem pro realizaci vytčených cílů se stala
možnost čerpat finanční prostředky
z evropských fondů. Operační program
Životní prostředí (OPŽP) poskytuje finanční prostředky na realizaci projektů
v sedmi oblastech ochrany životního
prostředí, tzv. prioritních osách: snížení
znečištění vody a ovzduší, efektivnější
využívání energií, zlepšení nakládání
s odpady, snížení průmyslového znečištění, zlepšování stavu přírody a krajiny
a environmentální vzdělávání.
V letech 2010 – 2014 jsme v Městysi
Moravská Nová Ves upřeli své úsilí na
maximální využití nabízených dotací
z OPŽP a v současné době realizujeme
nebo připravujeme následující projekty
v oblasti zlepšení životního prostředí.
V oblasti efektivnějšího využívání energií jsme opravili budovy Sokolovny, Domu s pečovatelskou službou, Mateřské
školy a víceúčelového objektu pro zájmovou činnost (pošta). Kompletní zateplení, výměna oken a nová fasáda přispělo nejen ke zlepšení vzhledu budov,
ale především k dosažení kategorie „úsporné“ až „velmi úsporné“ v energetické náročnosti budov. To povede nejen
ke snížení produkce skleníkových plynů, ale především k úspoře v naší obecní kase.

Mateřská škola po rekonstrukci

V oblasti zlepšování stavu přírody a krajiny realizujeme záměry Sadové úpravy
hřbitova a Sanace sesuvu a připravujeme projekt Revitalizace parku na
Husím rynku. Na hřbitově byl proveden
zdravotní řez historické a esteticky a
ekologicky cenné lipové aleje, obnova
přerostlých a přestárlých, popř. odstranění nevhodných živých plotů, prove-

deny výsadby nových stromů, keřů,
trvalkových záhonů, založeny trávníky.
Na hřbitov byl osazen nový mobiliář
a dodělány některé dosud chybějící
cesty a osvětlení.
Park na Husím rynku bude doplněn pěšími cestičkami, odpočinkovou zónou
s lavičkami, některé nevhodné stromy
budou odstraněny a jiné vysázeny, atd.
Budou založeny nové trávníky.
Předmětem projektu Sanace sesuvu je
zajištění nestabilního svahu na ulici Na
Kopci. Zajištění bylo provedeno pomocí
mikrozáporové stěny s železobetonovým trámcem v úrovni terénu, který je
kotven za smykovou plochou pomocí
kotevních mikropilot. Z železobetonového trámce je nad terén „vytažena“ opěrná zeď. Dále bylo provedeno odvodnění
části ulice Na Kopci dostavbou dešťové
kanalizace.
Pořízením multifunkčního zametacího
a čistícího stroje pro komplexní úklid
obce jsme využili prioritní osy snížení
znečištění vody a ovzduší. Stroj je vybaven nejen kartáči pro zametání, ale
také dalšími nástavbami pro tlakové
čištění kanalizačních vpustí, veřejných
ploch, kropení vozovek, zalévání stromů a výsadeb, vysavačem na smetené
nečistoty, atd. Realizace tohoto projektu přispěje k omezení prašnosti s plošných zdrojů, tj. zejména komunikací,
ale především umožní provádět tyto
činnosti ve vlastní režii, levněji a častěji
než v minulosti.
V prioritní ose environmentální vzdělávání v současné době realizujeme přestavbu dětského hřiště, respektive zahrady, které jsou součástí Mateřské školy
v Moravské Nové Vsi. Současné hřiště,
zejména herní prvky, jsou již ve špatném
technickém stavu a některé z nich za
hranicí životnosti. V rámci připraveného
projektu bude vytvořeno prakticky zcela nové dětské hřiště. Byly instalovány
nové herní prvky, výukové altánky a provedeny nové zahradní výsadby. Zahrada je upravena jako „hřiště v přírodním
stylu“. Stávající venkovní prostory jsou
přeměněny tak, aby sloužily k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě, podporovaly u dětí pravidelný pobyt
s přírodním prostředím a zdravý kontakt
s rizikem. Herní prvky a modelace terénu
mají povzbudit pohyb, pomoci zdokonalovat motorické dovednosti, obratnost.

www.mnves.cz

Zrekonstruovaná sokolovna

Vytvořené prostředí pozitivně ovlivní kreativitu, zájem, přirozenou zvídavost a estetické cítění dětí.
V oblasti zlepšení nakládání s odpady
byl v obci již před několika lety vybudován moderní sběrný dvůr s malou kompostárnou a se zázemím pro technické
služby městyse. V současné době usilujeme o získání dotace na doplnění
technického vybavení kompostárny
spočívajícího v pořízení překopávače
kompostu a zavlažovacího zařízení na
kompost. Sběrný dvůr vybavený potřebnými technickými prostředky nám
umožní komplexní nakládání s celým
spektrem odpadů, a to v souladu nejen
s přísnou právní úpravou, ale především zájmy životního prostředí, ve kterém žijeme.
Na stránkách Zvonů Podluží se nelze
na závěr nezmínit o rozsáhlém projektu
Stromořadí pro Podluží, do něhož jsme
se také zapojili. Předmětem tohoto projektu, jehož iniciátorem a nositelem je
dobrovolný svazek obcí Region Podluží, je obnova alejí na Podluží. Městys
Moravská Nová Ves jako člen svazku
bude realizovat část projektu spočívající v obnově švestkové aleje do Prušánek a jeřábové aleje do Mikulčic. Stávající stromy jsou již přestárlé a mnohé
z nich již proschlé či jinak poškozené.
Rozsáhlá výsadba, cca tři sta stromů,
přispěje také k náhradě za stromy, k jejichž pokácení jsme z nejrůznějších důvodů museli v obci přistoupit.
Operační program Životní prostředí se
stal cenným nástrojem k uskutečnění
našich cílů v oblasti životního prostředí.
Díky OPŽP se v letech 2010-2014 podařilo realizovat záměry v úhrnné výši
přesahující 20 milionů korun.
Marek Košut,
starosta Městyse Moravská Nová Ves
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Moravský Žižkov
Odpadní vody
O výstavbě čistírny odpadních vod se
začalo uvažovat už v osmdesátých letech minulého století, znovu pak po
roce 1989, ale pro nedostatek finančních prostředků se tato akce nerealizovala. V roce 2002 bylo rozhodnuto, že
obec nebude usilovat o výstavbu vlastní
čistírny odpadních vod, ale využije volné kapacity čističky v Prušánkách, na
kterou se napojí 3,7 km dlouhým potrubím s přečerpávací stanicí. V roce 2004
se podařilo na tento projekt získat dotaci ve výši 24 milionů korun z Evropského regionálního rozvojového fondu,
ke kterým přibyly ještě tři miliony ze
Státního fondu životního prostředí ČR.
Dílo v celkové hodnotě téměř 34 milionů korun zbudovala firma VHS Břeclav.
Součástí projektu bylo dobudování kanalizace, výstavba hlavní přečerpávací
stanice se zádržnou nádrží, separátorem a výtlačným potrubí na ČOV Prušánky a dvou menších přečerpávacích
stanic v ulicích Břeclavská a Chalúpky.
V pondělí 15. května 2006 byla stavba
uvedena do zkušebního provozu, kolaudace proběhla v září 2006.

1996, dnes je na tomto místě po srovnání terénu plánováno vybudování odpočinkové zóny s lesoparkem.

Výsadba zeleně

Areál bývalé skládky v Hliníkách

Se zajištěním likvidace komunálního
odpadu prostřednictvím svozu popelnic se v obci začalo v roce 1979. Dnes
svoz odpadů v obci zajišťuje společnost
Hantály, založená v roce 1991, jejíž je
obec akcionářem. Koncem devadesátých let začali občané odpad třídit,
obec vytříděný odpad (papír, plasty,
tetrapakové kartony) připravený v pytlech před domy jednou měsíčně sváží
a posílá dále k recyklaci. V roce 2008
se započalo s budováním sběrného
střediska odpadů, zřízeného za čtyři
a půl milionu korun z dotace poskytnuté
Dobrovolnému svazku obcí Čistý jihovýchod. Občané jej pro uložení vytříděného odpadu mohou využívat od června
roku 2010.

Budova přečerpávací stanice těsně po uvedení do provozu

Komunální odpad
Velký kus práce vykonala obec v oblasti nakládání s komunálními odpady.
Pro ukládání domovního odpadu se
v Moravském Žižkově v minulém století
využívalo areálu bývalé cihelny v místní
části Hliníky. V souvislosti s budováním
nového hřbitova se kolem roku 1985
začalo s její postupnou likvidací. Vytěžená zemina se použila pro rekultivaci
skládky, která byla zavezena skoro metrovou navážkou. Definitivní etapa rekultivace skládky byla zahájena v roce

Žižkově nekončí. Na konci roku 2011
obec uzavřela smlouvu se společnostmi Asekol pro odběr starých televizorů,
dále se společností Elektrowin na odběr
starých chladniček a praček a firmou
Ekolamp na odběr vysloužilých zářivek
a úsporných žárovek.

Obec se snaží také o výsadbu veřejné zeleně v obci a jejím okolí. Loni na
podzim a letos na jaře proběhla ve
dvou etapách výsadba aleje starých a
krajových odrůd ovocných stromů podél polní cesty směřující z obce směrem k vinohradům. V první etapě bylo
vysázeno celkem 56 stromů, převážně švestek a slivoní, v horní části aleje bylo poblíž lokality U lípy vysazeno
pět oskeruší a jedna mladá lipka, aby
dožívající staré lípě pomalu vyrůstala
„náhradnice“. Hlavním cílem celé akce
ale bylo zapojení žáků místní školy do
výsadby a následné péče o vysazené
stromky. Školáci si proto mohli „svůj“
stromek nejen vlastnoručně zasadit,
ale formou převzetí patronátu nad tímto konkrétním stromem přislíbili, že se
o něj budou i nadále starat. V druhé
etapě bylo vysázeno 25 jabloní, dvacet třešní, deset hrušní a v horní části
aleje pět moruší, nad kterými převzaly
patronát děti z místní Mateřské školy
Sluníčko. O vydatnou zálivku vysazených stromků se postarali místní hasiči.
Celkem bylo v nové aleji vysázeno 112
stromů. Zvláštním hostem II. etapy výsadby byl Dětský rehabilitační stacionář
Vlaštovka z Hodonína, jehož cílem je
zkvalitnit životní podmínky dětí s postižením. Děti z Vlaštovky převzaly patronát hned nad prvním vysazeným stromkem, druhý bude mít v symbolické péči
rodina Fabičovicová ze Žižkova, jejichž
syn Viktor do stacionáře dojíždí.
Text a foto: Mgr. Jaroslav Čech

Sběrný dvůr

Se stále rostoucím podílem bioodpadu
v tuhém komunálním odpadu připravily Hantály ve spolupráci s DSO Čistý
Jihovýchod projekt na zbudování kompostárny a s tím spojený separovaný
svoz bioodpadu, se kterým se v obci
začalo v roce 2013.
Tím ale třídění odpadu v Moravském

www.moravskyzizkov.cz

Nová alej Pod Vinohrady
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Nový Poddvorov
Ekologie má u nás své místo
Životní prostředí člověka je vše, s čím je
v relativně bezprostředním vztahu. Z počátku svého vývoje se člověk prostředí
přizpůsoboval. Teprve později ho začal
aktivně měnit. Zásahy člověka do přírody jsou mnohdy negativní. Patří k nim
znečištění základních složek prostředí
(vzduch, voda, půda), tvoření černých
skládek. Proto bychom se měli více zajímat o ochranu životního prostředí a přestat ničit krásy naší matičky Zemi.
Lidé v naší obci Nový Poddvorov se aktivně podílejí na třídění odpadu, sběru
nebezpečného odpadu, a tím přispívají
k ochraně životního prostředí. Občané
dostávají na třídění odpadů pytle zdarma na požádání na OÚ.
V naší obci se třídí odpady již od roku
2000. V obci jsou umístěny kontejnery na plasty, sklo bílé i barevné. Papír
a krabice Tetrapack jsou tříděny do pytlů a odváženy na sběrný dvůr do Hodonína. Vše je realizováno ve spolupráci
s firmou TESPRA a.s. Hodonín.
Dvakrát ročně se odváží nebezpečný
odpad. Vždy je přistaven velkoobjemový kontejner na velký domovní odpad,
čímž se zabránilo černým skládkám
kolem vesnice. Od roku 2012 ve spolupráci s OÚ Starý Poddvorov se odváží
na kompostárnu zelený a bio odpad.
Komunální odpad je ukládán na skládku Hraničky v Mutěnicích.

V budově OÚ je také umístěn malý
kontejner na drobný elektroodpad, do
kterého občané vyhazují drobné elektrické přístroje a malé domácí spotřebiče, jako jsou např. žehličky, klávesnice
a myši od PC, kalkulačky, rádia, drobné
počítačové vybavení, discmany, telefony, Li-Ion baterie apod.
V roce 2013 to bylo celkem 52,21 tun,
za které bylo skládce zaplaceno 57
323 Kč, za odvoz to bylo 50 232 Kč.

www.obecnovypoddvorov.eud.cz

Za nebezpečný odpad a velký domovní
odpad byla platba ve výši 28 472 Kč.
Odvoz tříděného odpadu byl uhrazen
částkou 20 648 Kč.
Občané platí poplatek za popelnici ve
výši 500 Kč za osobu na rok.
Jak je vidět z přiloženého obrázku (nahoře), občané si na třídění zvykli a osvěta je na svém místě.
Připravila:
Bc. Renata Macůrková
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Prušánky
Obec Prušánky se po zprovoznění
Sběrného dvora zapojila do různých
soutěží a v posledních letech se umístila na předních místech jak v rámci bývalého okresu Hodonín, tak v krajských
soutěžích. Za tyto výsledky obdržela
nejen věcné, ale i finanční odměny.
Vybudování Sběrného dvora rozhodně
přispělo k nárůstu třídění odpadu, svědčí o tom následující údaje: v roce 2003
bylo na jednoho občana odevzdáno
6,78 kg papíru, v roce 2013 to bylo už
27,36 kg.

Sběrný dvůr v Prušánkách

V roce 2013 bylo na osmi sběrných místech nasbíráno 29,78 tun plastů, 60,21
tun papíru, 11,38 tun bílého skla, 17,69
tun barevného skla a 0,71 tun tetrapacku. Celkem to bylo 119,78 tun tříděného
odpadu, což je 54 kg surovin na jednoho obyvatele. Tento výsledek nás řadí
v soutěži, kterou vyhlašuje TESPRA Hodonín a je v ní zapojeno dvacet sedm
obcí, na třetí místo.

Kontejnery u nákupního střediska

V třídění odpadu spolupracujeme na
základě smluv s dalšími organizacemi,
které jsou pověřeny výkupem druhotných surovin, jako například Kovosteel
– ten vykupuje veškerý kovový odpad,
firma EKO-KOM vykupuje papír, lepenku, plast, sklo, nápojové kartony,

Kontejnery na tříděný odpad

nebezpečný odpad (obaly od barev,
rozpouštědel a jiných chemikálií, léky,
oleje, tuky, atd.), firma Elektrowin od
nás vykupuje lednice, chladící zařízení, sporáky, velké elektrospotřebiče,
všechny drobnější elektrospotřebiče
a nářadí až po nejdrobnější jako holicí
strojky, motorky, vysavače a kulmy.
Velmi dobrou spolupráci máme s firmou
ASEKOL, která od nás odebírá televizory, monitory, rádia, počítačové systémy,
digitální fotoaparáty, kamery a další
drobnou elektrotechniku. Firma EKOLAMP od nás odváží všechny zdroje
svítidel jako jsou úsporné žárovky, ledky, trubicové výbojky.
Jednou z firem, se kterou máme také
smlouvu o výkupu je EKOBAT. Ta od
nás odebírá všechny druhy baterií, monočlánků a bateriové zdroje.
Na základě připomínek občanů jsme
doplnili sběrná místa o kontejnery na
sklo a dva kontejnery na papír, a tak
máme těchto sběrných míst již osm.
Mimo to jsme na nejfrekventovanější
místo, což je ve středu obce u nákupního střediska, instalovali tři kontejnery
na použitý textil, boty a hračky pro firmu
Wtorpol a jeden kontejner na šatstvo,
hračky a obuv pro Nezávislé charitativně ekologické sdružení AIDED- EU.
V posledních dvou letech se nám
osvědčil svoz pytlů s plasty a papírem
přímo od domů. Každé sudé úterý, den
před svozem TKO, vynesou občané
svůj tříděný odpad před dům, odkud
ho pracovníci OÚ odvezou, přičemž za
odevzdaný plný pytel dostanou občané
prázdný pytel odpovídající barvy.
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů je 400 Kč/osobu/rok, přičemž
jsou samozřejmě uplatňovány osvobození a úlevy, zanesené v místní obecně
závazné vyhlášce.

www.obecprusanky.cz

Obec Prušánky na svém katastrálním
území provozuje zařízení ke skladování
stavebních odpadů před jejich zpracováním. Toto zařízení je umístěno mimo
vlastní zástavbu obce, a to přímo v prostorách bývalé skládky odpadů. Recyklační plocha stavební suti byla vybudována za pomoci dotací z Eurofondů za
několik miliónů korun. V současné době
má kapacitu 995 tun/rok. Nashromážděné množství odpadů na této ploše je
průběžně zpracováváno mobilní drtící
a recyklační linkou a následně využíváno jako materiál při dalších stavebních
pracích. Recyklační plocha je otevřena
třikrát týdně, v zimních měsících jen
v sobotu dopoledne.

Recyklační plocha

V současné době připravujeme návrh
na poslední recyklační plochu, která
v obci chybí, a tou je zpracování bio
odpadu. Věříme, že se dostaneme do
pořadníku na dotaci a v letech 2015 až
2017 toto kompostárnu postavíme.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem
prušáneckým občanům za jejich aktivní
přístup ke třídění odpadu, protože jen
díky jim v této oblasti dosahujeme výborné výsledky.
Dr. Karel Polách, místostarosta

Kontejnery na textil a obuv
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Starý Poddvorov
Jak s odpadem u nás?
Komunální odpad nebo také směsný odpad je podle legislativy veškerý odpad
vznikající při činnosti fyzických osob (domácností) na území obce. Přibližně až
40 % komunálního odpadu tvoří bioodpad.
Skládá se z posekané trávy ze zahrad, listí, větví stromů, ovocných a zeleninových
odpadů, dřevěných pilin, trusu hospodářských zvířat. Všechno toto pravidelně vyvážíme nebo spalujeme, případně vytváříme
černé skládky někde v prostorách, které
přímo neohrožují naše soukromí. Proč?
Pokud nepotřebné suroviny správně zužitkujeme, proměníme na hnojiva, ušetříme
životní prostředí i své peníze. Proto jedním
z velmi aktuálních současných problémů, který řeší obec, je právě otázka ,,Co
s bioodpadem?“. Bioodpad díky svým
specifickým vlastnostem není vhodný pro
skládkování. V podstatě okamžitě po jeho
uložení začínají nekontrolovatelné procesy,
jejichž produkty – skleníkové plyny – mění
klimatické podmínky na zemi. Obec je původcem bioodpadu, a má proto povinnost
odklonit bioodpad od skládkování a materiálově jej využít. Tím se sníží objem směsného odpadu, který obce svážejí. Skládková
směrnice EU a Plán odpadového hospodářství mluví jasně: podíl bioodpadu ve
směsném odpadu se musí postupně snížit
a odpadové hospodářství obcí to musí respektovat. Teď je vhodná chvíle s tím začít.

snižuje množství komunálního odpadu. Zatím toto snížení tvoří 11 %, ale pevně věřím,
že dosáhneme úspory na komunálním odpadu až 40 %. Samozřejmě to velmi záleží
i na našich spoluobčanech, jak se k této
otázce postaví. Na Ministerstvu životního
prostředí vzniká plán, který počítá s tím,
že do roku 2025 budou uzavřeny všechny české skládky, na něž nyní popelářské
vozy odvážejí komunální odpad. Tím logicky budou stoupat i poplatky, které lidé, firmy i obce za svoz odpadu zaplatí.

Ochrana a čištění vod
Nároky na vodu nestále rostou a rozpory
mezi její potřebou a kapacitou vodních
zdrojů se neustále zvyšují. Výstavbou čistíren odpadních vod se kvalita povrchových
vod postupně zlepšuje. Vždyť donedávna
ani některá velká města neměla svou vlastní čistírnu odpadních vod. Dříve neexistovaly čistírny odpadních vod a odpadní
voda byla vypouštěna do řek, nebo dokonce přímo na ulici. Když populace čítala jen
několik milionů lidí, tak to příliš nevadilo.
Dnes je ale situace jiná. Nesmíme zapomínat, že ani dnes nejsou všechny domácnosti napojeny na čistírnu odpadních vod.
Jen málo lidí ví, na co nám čistírny odpadních vod slouží. Mnozí ani nevědí, že tyto
čistírny čistí skutečně odpadní vodu, tedy
vodu, která je vypouštěna z domácností a
z průmyslu. Obec Starý a Nový Poddvorov má čistírnu odpadních vod již od roku
2000, která bezproblémově splňuje podmínky dané Vodoprávním úřadem. Denně
naše ČOV vyčistí v průměru cca 120 m3
odpadní vody.
Vladimír Kašík

Výchova k třídění ve škole

Návštěva čističky odpadních vod

Až 90 % investic do technického vybavení,
nastavení systému i osvěty pokrývají dotace Evropské unie. Finance lze čerpat z
národních i evropských programů, zejména z Operačního programu životní prostředí (OPŽP). Dotace jsou určeny i na nákup
kompostérů a dalšího vybavení pro rodiny
a komunitní kompostování. Proto připravujeme další dotační titul na sběrné nádoby
pro bioodpady, kde každá rodina bude vybavena touto nádobou. Bioodpad je zdrojem živin, energie, organické hmoty. Proto
se naše obec rozhodla využít dotací a již
v roce 2012 zřídit komunitní kompostárnu.
Podle našich zjištění se díky kompostárně

Řešením důležité otázky: „Jak snížit objem
komunálního odpadu?“, je třídění. Chceme dosáhnout toho, aby se touto otázkou
zabývala každá domácnost v obci. Zde
je důležitá výchova občanů. Již od nejútlejšího věku, od školních let zařazujeme environmentální výchovu do školních
vzdělávacích programů. Jsou obsaženy ve
výchovně vzdělávacím procesu, ale také
v projektech našich škol. Jen v minulém
roce škola odevzdala 11 tun odpadového
papíru, odpadky naši žáci třídí do specifikovaných odpadkových košů.

Setkání Charty venkovských obcí EU
Ve dnech 8. – 11. května proběhlo v naší
obci malé setkání CHARTY VENKOVSKÝCH OBCÍ EVROPSKÉ UNIE. Zúčastnily
se jí delegace z 11 členských států – Rakouska, Švédska, Slovenska, Bulharska,

www.poddvorov.cz

Řecka, Estonska, Irska, Polska, Lotyšska,
Dánska a Chorvatska. V průběhu čtyř dnů
setkání se delegace seznamovaly s tím,
jak naše obec, okres, kraj a stát řeší otázku
životního prostředí. Akci zahájila starostka obce Drahoslava Veselská a prezident
Charty venkovských obcí Evropské unie
Karel Grammanitsch z Lasse v Rakousku.
Na pátečním workshopu si delegáti vyslechli prezentaci Mgr. Václava Šíchy, odborného pracovníka v oblasti odpadového
materiálu Odboru životního prostředí Jihomoravského kraje, Ing. Kateřiny Malátové,
pracovnice Mikroregionu Hodonínsko a
s řešením otázky odpadů na úrovni obce
seznámil přítomné Ing. Tomáš Kuchař. Do
odpovědí na následné doplňující otázky se
zapojil mimo prezentujících odborníků také
zástupce Odboru životního prostředí Jihomoravského kraje Ing. Vlastimil Šunka.

Na návštěvě společnosti Tespra Hodonín

Zástupci jednotlivých zemí pak na sobotním workshopu v prezentacích ukázali, jak
tuto otázku řeší ve své zemi. Účastníci setkání dále navštívili Tespru Hodonín, výrobu
čajů Sonnentor, naši kompostárnu a ČOV.
Navštívili zámek v Miloticích a byli nadšeni
z dobových kostýmů, které si měli možnost
zapůjčit. Do akce se také zapojily školy.
Nejen ta naše, ale i z Dolních Bojanovic
a Čejkovic. Připravily výstavu výtvarných
prací z odpadového materiálu a ukázku řešení výchovy k ochraně životního prostředí.
Večery delegátům zpříjemnila cimbálová
muzika ze Starého Poddvorova a dechová
hudba Liduška.
Dalším cílem takových setkání je poznávání života občanů, z tohoto důvodu byli delegáti ubytováni v rodinách. Se všemi občany obce se pak setkali na závěrečném
sobotním večeru. Při dobrém víně a lidové
písničce vznikala nová přátelství a byly odbourány všechny jazykové bariéry.
Setkání bylo velmi úspěšné a plodné. Starostové zúčastněných zemí měli možnost
porovnání a získání nových zkušeností,
měli možnost se pochlubit svými úspěchy
a originalitou řešení problému ochrany životního prostředí ve své zemi.
Miroslava Hajdová
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Tvrdonice
Odpadové hospodářství
V obci Tvrdonice se ročně vyprodukuje
cca 600 tun směsného komunálního odpadu. Svozovou firmou pro naši obec je
společnost Hantály a.s. Velké Pavlovice. V obci stále využíváme nálepkových
kupónů, tzn., že rodinný dům obdrží po
zaplacení poplatku za vývoz každý rok
novou samolepku s příslušným rokem,
kterou nalepí na popelnicovou nádobu. Pokud nemá nádoba na rok aktuální samolepku, není rodinnému domu
popelnicová nádoba vyvážena. V obci
se potýkáme s nízkou účastí na třídění
odpadu. Bohužel v komunálním odpadu
často končí to, co by tam být nemělo
– plasty, oblečení, zeleň apod. Přitom
v obci je zaveden mobilní svoz tříděného odpadu – plasty, nápojové kartony,
papír, aj. Stačí, aby občané dali pytle
s tříděným opadem před rodinný dům.
Sváží se s komunálním odpadem v čtrnáctidenním cyklu. Firma Hantály a.s.
v loňském roce zavedla svoz bioodpadu. Každý rodinný dům zdarma obdržel
hnědou popelnicovou nádobu se speciální samolepkou s popisem co do bioodpadu patří. Některé domácnosti tuto
službu nevyužívají - mají doma vlastní
komposty.
Obec Tvrdonice dále spolupracuje s firmami Elektrowin a.s., Asekol, Ekolamp,
Ekokom. Firma Elektrowin a.s. nám odebírá staré elektrospotřebiče: ledničky,
mrazáky, pračky, sporáky, myčky, mikrovlnné trouby aj., které se vybírají v určitém termínu 4x za rok. V obci je umístěn i kontejner na drobný elektroodpad
(fény, rychlovarné konvice, kulmofény,
žehličky aj.).
Firma Asekol nám odebírá televizory a monitory. Firma Ekolamp odebírá
úsporné žárovky, které nesmí končit
v popelnici, protože obsahují malé
množství rtuti.

ra se stane také budova správce s garážemi na techniku (nakladač a mobilní
štěpkovač). Na sběrném dvoře bude
možné ukládat nebezpečné odpady
(zářivky, baterie, oleje), elektrozařízení, kovový odpad, plast, papír, železo,
pneumatiky, kompozitní obaly, volně loženou stavební suť a směsný odpad.
Zdeněk Tesařík, starosta obce
Budoucí areál sběrného dvora

Pro sběr oblečení jsou v obci umístěny
dva kontejnery od společnosti AIDED
a v obci funguje i sběr pro charitu.
Společnost EKOKOM je nezisková akciová společnost, která vytvořila a efektivně provozuje celorepublikový systém,
který zajišťuje třídění, recyklaci a využití
obalového odpadu.
Jednou z povinností obce jako původce odpadů je odpady sbírat odděleně,
mimo jiné zajišťovat i tříděný sběr využitelných složek komunálních odpadů.
Vytříděné využitelné složky komunálních odpadů obsahují i použité obaly
(např. papír, plasty, sklo, nápojové kartony). Obec získává nárok na odměnu
za zajišťování zpětného odběru a následného využití odpadů z obalů. Odměna se vypočítává na základě pravidelného čtvrtletního hlášení o množství
druzích a způsobech nakládání s využitelnými složkami komunálních odpadů.
V současné době obec Tvrdonice zahájila výstavbu nového sběrného dvora.
Dosud provozuje obec pouze sběrné
místo, které bohužel nemůžeme dostatečně zabezpečit proti zlodějům železa
a kovů, kteří rozebírají odevzdané televizory a jiné spotřebiče.
Doufáme, že otevřením nového sběrného dvora, kde bude řádně proškolený
pracovník dosáhneme na vyšší finanční
odměny od společnosti EKOKOM za třídění odpadu.
Lucie Zugarová

Ekologická výchova ve škole
Škola se zaměřuje na ekologickou výchovu, organizuje sběr starého papíru,
tonerů do tiskáren a kopírek a pomerančové kůry. V posledních letech je

Ekologická škola hrou

škola zapojena do Recyklohraní v rámci
kterého se provádí sběr elektroodpadu,
baterií a velkých elektrických spotřebičů. V rámci tohoto projektu jsme se
zúčastnili soutěže „Třídíme s Hantáláčkem“, kde jsme za sběr 164 kg elektroodpadu získali 1. místo v okrese Břeclav. Odměna za 1. místo byl finanční dar
v hodnotě 10 000 Kč, který škola využila
na pořízení tabulek s popisy ke dřevinám ve školním arboretu. V letošním
roce jsme se zapojili do sběru PET lahví a plastových obalů od drogistického
zboží, které organizuje firma Hantály.
Mgr. Pavlína Brabcová,
ředitelka ZŠ Tvrdonice

Sběrný dvůr

Výstavba sběrného dvora

V letošním roce přistoupila obec Tvrdonice k budování sběrného dvora. Hodnota díla, kterou buduje firma Strabag
a.s., je asi 9,5 mil. Kč. Z toho přislíbená
finanční dotace ze Státního fondu životního prostředí činí 4,5 mil. Zbytek hradí
obec ze svého rozpočtu. Výstavba byla
zahájena 15. ledna a podle smlouvy má
být ukončena 30. června. Součástí dvo-

www.tvrdonice.cz

1. místo v soutěži „Třídíme s Hantáláčkem“

17

Týnec
Odpadové hospodářství v Týnci
Problém, který se v Týnci řešil za největší peníze, byly odpadní vody. Do roku
2018 bude obec splácet nemalý úvěr
na čističku odpadních vod, přestože
jsme se spojili se sousední obcí Hrušky. Náklady zvyšují elektrická čerpadla,
která vodu přečerpávají do čističky za
Kyjovkou. Protože jsme na tuto stavbu
získali dotace, vše provozujeme v režii
Dobrovolného svazku obcí Hrušky - Týnec. Stočné se daří poměrně dobře vybrat, ale problémy s technologií se stářím stále zvyšují. Snažíme se o čistotu
vody. Proto nás mrzí, že Kyjovka, jejíž
tok vede dolní částí obce těsně vedle
obytných domů, se stále více zanáší,
přes naše připomínky ji nikdo nereguluje a mění se ve špinavý potůček, po
kterém často do obce připlouvají různé
předměty z obcí výše položených.

Čistička odpadních vod

Domníváme se, že úspěšnější jsme při
řešení problému s tuhým komunálním
odpadem. V březnu tohoto roku jsme
uvedli do provozu nový sběrný dvůr a
koupili multikáru. Nový štěpkovač by
si měl poradit s množstvím ořezaných
větví a větviček. Dvůr je otevřený ve
středu odpoledne a v sobotu dopoledne. Dosud občané využívali kontejnery
na plasty, papír a sklo rozmístěné po
obci. Podle peněz, které nám byly za
tříděný odpad vráceny, se dalo soudit,
že třídíme poměrně úspěšně. Doufáme,
že nyní, kdy zůstalo méně tzv. sběrných
hnízd s kontejnery a občané jsou vyzýváni, aby dávali odpad do pytlů a každé
1. pondělí v měsíci vynesli před dům,
se morálka ještě zlepší. Snad se podaří
změnit zažité zvyky a ojeté pneumatiky,
PET lahve, papír, elektroodpad aj. najdou cestu právě do sběrného dvora.
Již několikrát proběhl sběr bioodpadu.

Na sběrném dvoře

Každá domácnost má možnost si zdarma zapůjčit biopopelnici a zatím se to
setkává s velmi dobrým ohlasem. Je
vyřešen problém, kam s trávou z posekaných trávníků a třeba i se spadanými
jablky. Kromě těchto pravidelných možností odevzdat odpad pořádají členové
Sokola sběr kovového šrotu. Objedou
vesnici, a umožní tak všem odevzdat i
malé množství kovu.
Problém s obnošeným a vyřazeným textilem, obuví, hračkami apod. za nás řeší
firma AIDED-EU. Na dvou frekventovaných místech v obci stojí žluté kontejnery, kam mohou občané vše čisté a
v pytlích hodit.

Jak je vidět, občané v Týnci mají možnosti k odložení všeho, co nepotřebují,
co dosloužilo, ale stále je možnost dalšího využití. Přesto stále zbytečně zaplňují
ty největší popelnice směsným odpadem, jehož uložení stojí obec velké peníze. Poplatek od občanů se vybírá 500 Kč
za osobu a mohl by se snížit, pokud by
občané zodpovědně a pečlivě třídili vše,
za co se naopak obci zaplatí.

Multikára na sběrném dvoře

Kontejner na oděvy

www.tynec.cz

Snad nejhorší situace však nastane, pokud nějaký „neznámý“ založí tzv. černou
skládku - různé keře, příkopy kolem lesa
a prostor za mostem by mohly vyprávět.
Příroda se s tím jen pomalu vyrovnává
a odpady kazí náladu mnohým výletníkům na kolech i občanům na procházkách. Řešení je pak úkolem na bedra
obce, což opět stojí nemalé finance.
Text: Mgr. Věroslava Hesová,
foto: Mgr. Hana Zoubková
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Region Weinviertler Dreiländereck
Region Weinviertler Dreilandereck

Region Weinviertler Dreilandereck
Zum Gedenken an all jene, die während der Zeit des Eisernen
Vorhangs auf der Flucht über die Thaya ihr Leben lassen
mussten und zum Gedenktag des Schengenbeitritts der
Tschechischen Republik veranstalteten zwei tschechische
Schwimmklubs das
fünfte Winterschwimmen. Gestartet wurde bei zwei
Grad Luft- und 2,5 Grad Wassertemperatur kurz vor der
österreichischen Grenze auf der Höhe von Bernhardsthal.
Die Distanz bis zum Ziel beim sogenannten Elferstein betrug
immerhin 900 Meter. Einige von den knapp 40 Damen und
Herren wählten die Kurzstrecken über 500 bzw. 250 Meter.
Die wagemutigen Schwimmer aus zahlreichen Nationalitäten
Arden von Wasserrettung, Feuerwehr und einem RotKreuz-Team bestens betreut. Beim Ausstieg erwartete alle
ein beheiztes Zelt, wo die EisschwimmerInnen von drei
Fernsehteams sowie den Grenz - Bürgermeistern MUDr.
Oldřich Ryšavý (Břeclav) und Vizebürgermeister Johann
Kreutzer, Bernhardsthal empfangen wurden. Abschließend
wurde ein kleiner Gedenkkranz in die Thaya gesetzt.

Na památku všech těch, kteří během doby Železné opony
při útěku přes Dyji přišli o svůj život, a v den výročí vstupu
České republiky do Schengenského prostoru uspořádaly dva
české plavecké kluby páté zimní plavání. Startovalo se při
teplotě vzduchu dva stupně a teplotě vody 2,5 stupně krátce před rakouskou hranicí u Bernhardsthalu. Vzdálenost do
cíle u takzvaného Eltersteinu činila nejméně 900 metrů. Někteří z téměř 40 dam a pánů si zvolili kratší trasy o 500, příp.
250 metrech. Odvážné plavce různých národností poctivě
sledovali vodní záchranáři, hasiči a tým Červeného kříže. Po
doplavání plavce čekal vytápěný stan, kde byli přijati třemi
televizními týmy, starostou Břeclavi MUDr. Oldřichem Ryšavým a místostarostou Bernhardsthalu Johanem Kreutzerem.
Na závěr byl do Dyje vhozen malý pamětní věnec.

Spendenübergabe der Neusiedler Vereine
Dank der vielen Mitwirkenden und Helfer war der Adventmarkt
in Neusiedl wieder ein großer Erfolg. Bereits zum 15. Mal
sind einige von ihnen dabei, wie zum Beispiel unsere drei
Basteldamen Gitti Blank, Maria Koch und Irmgard Schatzer aus
St.Ulrich. Sie basteln und handarbeiten das ganze Jahr über
für den nächsten Adventmarkt. Ein großes Dankeschön für ihr
Engagement in all den Jahren. Die Spendenübergabe an die
begünstigten Institutionen fand wieder in der Aula des neuen.
Feuerwehrhauses statt. Die Spenden empfänger übernahmen
ihre Schecks, und erklärten wie das Geld investiert wird.
Die zweite Spendenübergabe erfolgte in Mistelbach im
Frauenhaus. Nach einer kurzen Besichtigung wurden die
Schecks vom Adventmarkt mit 500,- vom rganisator und
Gemeindeverantwortlichen des dventmarktes GGR Erich
Kuba und Irmgard Schatzer an die Leiterin des schön
Frauenhauses Mistelbach Sylvia, Hochmeister übergeben.
Die Firma Keravin aus St.Ulrich, vertreten durch Inhaberin und
Geschäftsführerin Maria Karoline Papa, schloss sich spontan
mit einer Spende von ebenfalls 500,- an. Insgesamt konnten
3.800,- an alle Begünstigten übergeben werden.

Theater für guten Zweck
Abschließender Höhepunkt im Rabensburger Fasching
waren Aufführungen der Gruppe „Kunterbunt“ im Infocenter.
Unter der Leitung von Inge Leisser spielten Emir Basanovic,
Doris und Johann Schimek, Johanna Schweinberger,
Wilhelm Zanat und Ferdinand Zaniat mit viel Humor 10 lustige
Sketches. Die Aufführungen waren sehr gut besucht, das
Publikum war begeistert. Nach der letzten Aufführung am
Faschingsdienstag dankte der Präsident des Rabensburger
Dorferneuerungsvereins, Bürgermeister Wolfram Erasim,
nicht nur für die großartige schauspielerische Leistung,
sondern auch für den Scheck von EUR 1.887,- der für die
Ortsbildgestaltung, insbesondere das Pflanzen von Bäumen
und Sträuchern im Ortsbild gedacht ist.

Ostnaté dráty jako vzpomínka na železnou oponu u řeky Dyje

Předání darů Neusiedlerských spolků
Díky mnoha spoluúčinkujícím a pomocníkům byl Adventní trh
v Neusiedlu opět velmi úspěšný. Někteří se jej zúčastnili již
po patnácté, jako např. tři dámy Gitti Blank, Maria Koch a
Irmgard Schatzer ze St. Ulrichu. Celý rok se věnují ručním
pracím a vyrábějí výrobky pro příští Adventní trh. Patří jim
velký dík za jejich angažovanost ve všech ročnících. Předání darů několika institucím se letos konalo opět v aule nové
hasičské zbrojnice. Příjemci darů převzali šeky a sdělili, jak
budou tyto peníze investovány. Druhé předávání darů proběhlo v Mistelbachu v Domově pro ženy. Po krátké prohlídce
předali šeky z adventního trhu o výši 500 Euro organizátoři
Adventního trhu a odpovědní zástupci obce GGR Erich Kuba
a Irmgard Schatzer vedoucí Domova pro ženy v Mistelbachu
Sylvii Hochmeister. Firma Keravin ze St. Ulrichu, zastupovaná
majitelkou a jednatelkou Marií Karoline Papa, se spontánně
připojila s darem rovněž ve výši 500 Euro. Celkem mohlo být
všem obdarovaným předáno 3.800 Euro.

Divadlo pro dobrý úmysl
Vrcholem Rabensburgského fašanku byla představení skupiny
„Kunterbunt“ v místním infocentru. Pod vedením Inge Leisser
zahráli Emir Basanovic, Doris a Johann Schimek, Johanna
Schweinberger, Wilhelm Zanat a Ferdinand Zaniat deset veselých skečů. Představení byla velmi hojně navštěvována, publikum bylo nadšené. Po posledním uvedení o fašankovém úterý
poděkoval prezident Rabensburgského spolku pro obnovu
obce, starosta Wolfram Erazim, nejen za velkolepé herecké výkony, ale také za šek o částce 1.887 Euro, která bude použita
na úpravy obce, převážně na vysazení stromů a keřů v obci.

www.wde.at
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Inzerce

Jsme silná česká společnost se stoletou tradicí těžby ropy a zemního plynu, působící
nejen na území České republiky, ale v dalších zemích světa.
Spolu s těžbou ropy a plynu se soustředíme na obchod s těmito komoditami a výstavbu
nových skladovacích kapacit.
Kvalitě životního prostředí a šetrnému přístupu ke všemu, co děláme, přikládáme ve
skupině MND velký význam.
Více na www.mnd.eu
MND a.s., Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín, Tel.: +420 518 315 111, fax: +420 518 351 455, e-mail: info@mnd.cz

LUŽICE U HODONÍNA

NÁVRHY, REALIZACE
A ÚDRŽBY OKRASNÝCH ZAHRAD
Tel.: 518 357 387, 728 770 516
www.larix-lusatia.cz

www.podluzi.cz
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Kalendář akcí na Podluží
Obec

Datum

Název akce

Červen 2014

Obec

Datum

Název akce

Kostice

22.-24.8.

"Bahenní párty" - motosraz

Starý Poddvorov

14.-15.6.

"Dětské krojované hody 2014"

Hrušky

23.8.

Předhodové zpívání

Tvrdonice, Kostice

14.6.

Za vínem na Podluží Tvrdonice - Kostice

Mikulčice

23.8.

Víno a burčák z otevřených sklepů

Moravská Nová Ves

14.6.

Guláš fest

Lanžhot

24.8.

Zahrávání hodů

Lanžhot

15.6.

1. sv. přijímání

Dolní Bojanovice

24.8.

Zahrávání hodů, Zarážání hory

Lanžhot

20.6.

Lanžhotské ro(c)kování

Hrušky

24.-26.8.

Hody

Prušánky

20.6.

Svatojánská noc

Tvrdonice

29.8.

Rozloučení s prázdninami - lampionový průvod

Prušánky

21.6.

K Nechorám do sklepa - Otevřené sklepy

Moravský Žižkov

30.8.

Zarážání hory

N. Poddvorov, Týnec

21.6.

Den otevřených sklepů

Tvrdonice

30.8.

Zarážání hory

Lanžhot

21.6.

Den dětí Ostředek

Dolní Bojanovice

30.8.-31.8. Zahrádkářská výstava ovoce, zeleniny, květin

Moravská Nová Ves

22.6.

Koncert dechových hudeb "Juráčkovci"

Nový Poddvorov

30.8.

Ukončení prázdnin - táborák

Dolní Bojanovice

22.6.

Slavnost Božího Těla

Týnec

30.8.

Předhodové zpívání

Lanžhot

22.6.

Boží tělo

Týnec

31.8.-1.9.

Hody

Josefov

28.6.

Dětský den

Září 2014

Ladná

28.6.

Guláš cup v parku Rasovna

Dolní Bojanovice

29.6.

Slavnost Božského Srdce

Starý Poddvorov

29.6.

Slavnost Božského Srdce

Červenec 2014

Josefov

6.9.

Zarážání hory

Prušánky

6.9.

Zarážání hory

Moravská Nová Ves

6.9.

Dýňobraní

Lanžhot

10.9.

Dětské hody ve školce
Předhodové zpívání

Lanžhot

5.7.

Hasičské závody

Lanžhot

12.9.

Lanžhot

5.7.

Lanžhot Metoděje Prajky

Lanžhot

13.9.

Ruční stavění máje

Moravská Nová Ves

5.7.

Letní otevřené sklepy

Hrušky

12.-14.9.

Dýňobraní

Lužice

5.7.

Předhodové zpívání u cimbálu

Moravská Nová Ves

13.9.

Vinobraní a ochutnávka odrůdy Cabernet Moravia

Hrušky

5.7.

Den otevřených sklepů

Josefov

13.9.

Josefovský helovín

Mikulčice

5.7.

Cyrilometodějská pouť

Lužice

13.9.

Vinobraní

Lužice

6.- 8.7.

Tradiční Cyrilomětodějské krojované hody

Starý Poddvorov

13.-14.9.

Dýňový víkend

Tvrdonice

11.-12.7.

Motohody

Moravská Nová Ves

14.9.

Voříškiáda

Hrušky

13.7.

Zahrávání hodů

Lanžhot

14.-16.9.

Krojové hody

Lanžhot

13.7.

Krojový výlet

Ladná

19.9.

Předhodovní zpívání

Josefov

15.7.

Stavění hodové máje

Ladná

20.-21.9.

Hody

Josefov

19.7.

Předhodové zpívání u cimbálu

Lanžhot

20.-21.9.

Hodky

Josefov

20.-22.7.

Krojované hody

Prušánky

20.9.

Vinobraní

Ladná

19.7.

Fotbalový turnaj na hřišti TJ Sokol Ladná

Lanžhot

21.9.

Poděkování za úrodu

Hrušky

19.7.

Hruškiáda

Mikulčice

26.9.

Akropole Gross, běh Rasticovým městem Morava

Josefov

25.7.

Páteční pohodová zábava

Ladná

27.9.

Hodky

Moravská Nová Ves

26.7.

Předhodové zpívání u cimbálu

Moravská Nová Ves

27.9.

Putování od vinohradů do sklepů

Moravská Nová Ves

27.-29.7.

Svatojakubské hody

Dolní Bojanovice

28.9.-30.9. Svatováclavské hody

Starý Poddvorov

1.-5.8.

Tradiční krojované hody

Josefov

4.10.

Pochod slováckými vinohrady

Tvrdonice

1.8.

Ruční stavění máje

Mikulčice

4.-5.10.

Bubenická dílna (drum percussion workshop)

Lužice

1.8.

Vernisáž soch. sympozia "Dřevo-kámen" Lužice 2014

Dolní Bojanovice

5.10.

Hodky

Josefov

2.8.

Taneční zábava na výletišti

Tvrdonice

10.10.

Setkání seniorů

Josefov

2.8.

Mezinárodní pohárový turnaj na fotbalovém hřišti

Kostice

11.10.

Předhodovní zpívání, Sobotní "stavjání" máje

Prušánky

2.8.

Noční soutěž SDH o pohár starosty obce

Kostice

12.-13.10.

Hody

Tvrdonice

2.8.

Zpívání "Pod tvrdonsků májů"

Mikulčice

18.10.

Drakiáda

Dolní Bojanovice

2.8.

Slovácká chalupa - Beseda u cimbálu

Josefov

25.10.

Drakiáda

Lanžhot

3.8.

O lanžhotský přegulňák

Prušánky

24.-26.10.

Podzimní výstava

Tvrdonice

3.-5.8.

Hody

Mikulčice

25.-28.10.

Výstava obrazů

Josefov

9.8.

Plkač Trophy Cup 4. ročník

Mikulčice

26.10.

Podzimní setkání seniorů

Prušánky

9.8.

Beseda u cimbálu

Listopad 2014

Prušánky

10.-12.8.

Krojované hody

Moravská Nová Ves

8.11.

Podzimní otevřené sklepy

Josefov

16.8.

Turnaj ulic Josefova

Moravský Žižkov

8.11.

Martinská husa

M. Žižkov / Mikulčice

16.8.

Předhodové zpívání / Předhodový večer

Moravská Nová Ves

8.11.

Dívčí vínek

Lanžhot

16.8.

Den koní

Josefov

9.11.

Malování s dětmi

M. Žižkov / Mikulčice

17.-19.8.

Krojové hody / Mikulecké hody

Starý Poddvorov

9.11.

Sousedské posezení

Lanžhot

17.8.

Zahrávání hodů na Náměstí

Hodonín

11.11.

Svatomartinské víno a husa - MAS Dolní Morava

Srpen 2014

Říjen 2014

www.podluzi.cz
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Kalendář akcí na Podluží
Obec

Datum

Název akce

Obec

Datum

Název akce

Hrušky

6.12.

Vánoční veselí

Podzimní otevřené sklepy

Moravská Nová Ves

6.12.

Adventní koncert dětského folkl. souboru Jatelinka

Martinská husa

Moravská Nová Ves

6.12.

Advent mezi sklepy

6.12.

Mikulášský jarmark

Listopad 2014
Moravská Nová Ves
Moravský Žižkov

8.11.
8.11.

Moravská Nová Ves

8.11.

Dívčí vínek

Tvrdonice

Josefov

9.11.

Malování s dětmi

Dolní Bojanovice

7.-14.12.

Vánoční výstava

Starý Poddvorov

9.11.

Sousedské posezení

Týnec

13.12.

Ochutnávka mladých vín a zabíjačkové speciality

Hodonín

11.11.

Svatomartinské víno a husa - MAS Dolní Morava

Mikulčice

16.12.

Vánoční dílnička

Lanžhot

15.11.

Dívčí vínek

Mikulčice

19.12.

Pochod světlušek

Dívčí vínek

Kostice

20.12.

Vánoční zpívání

21.12.

Vánoční besídka žáků základní a mateřské školy

Týnec

15.11.

Kostice

15.11.

"Jak u nás bývávalo" beseda - BDS

Starý Poddvorov

Starý Poddvorov

16.11.

Lampionový průvod

Mikulčice, Prušánky

21.12.

Vánoční koncert

Mikulčice

16.11.

Dětský karneval

Prušánky

24.12.

Vánoční koledování na návsi

Moravská Nová Ves

20.11.

Setkání seniorů

Lanžhot

26.12.

Žehnání koní, Žehnání vína

Dolní Bojanovice

21.-23.11.

Hudební slavnosti sv. Cecilie

Lanžhot

26.12.

Štěpánská zábava

Lanžhot

22.11.

Kateřinská zábava

Tvrdonice, M. N. Ves

26.12.

Svěcení vína

Mikulčice

22.11.

Mikulecká zabijačka

Lužice

26.12.

Štěpánský košt vína

Lanžhot

29.11.

Vánoční jarmark

Moravská Nová Ves

30.11.

Rozsvícení vánočního stromu

Hrušky

26.12.

Štěpánská ochutnávka mladých vín

Starý Poddvorov

30.11.

Rozsvícení vánočního stromu

Josefov

27.12.

Vánoční turnaj ve stolním tenise

Mikulčice

30.11.

Zpívání u vánočního stromu

Tvrdonice

27.12.

Dívčí vínek

Lužice

30.11.

Rozsvícení vánočního stromu

Mikulčice

27.12.

Ochutnávka mladých vín

Nový Poddvorov

29.12.

Sousedské posezení - ukončení starého roku

Josefov, Tvrdonice, M.N.Ves

31.12.

Silvestrovský ohňostroj

Lužice

31.12.

Rozloušení se starým rokem na Cihelně

Prosinec 2014
Kostice

5.12.

Den lidových řemesel a přehlídka "Neoveských vín"

Ladná

5.12.

Volejbalový turnaj

Nový Poddvorov

5.12.

Setkání mužských sborů na Podluží

Přehled výrobců krojů a součástí krojů na Podluží
Druh výrobku

Jméno

Kontakt

Dolní Bojanovice
Šití a vyšívání červenic, kordulí dívčích i chlapeckých, šátečků, rožků, kabaní, košil

Markéta Maláníková

tel. 728 572 846

Šití krojových košil, rukávců, košilek pod rukávce, kasanic, sukní, slováckých šatů

Helena Pazderková

tel. 732 455 795

Malování mašlí

Blahová Anna

Josefov
Šití chlapeckých kabaní, malování, vyšívání plátěných košil, kloboučků a toček

Vladislava Lekavá

tel. 724 764 561

Čižmy

Martin Tomaštík

martinjanulik@seznam.cz

Šití rožků a šátečků

Štěpánka Pavková

tel. 602 517 980

Kostice
Šití a vyšívání červenic a modřic

Zdeňka Rabušicová, Nová 109

Lanžhot

tel. 725 544 905
(informace MÚ Lanžhot)

Čižmy

Marek Tureček

Fiauky

Marie Slámová, Jarmila Hrnčířová

Červené vyšívání na košili

Marie Šišková, Anna Mlýnková, Bronislava Bartošová, Dana Uhrová

Vyšívačky

Marie Holobrádková, Marie Kořínková, Hana Tučková

Lajbl

Marie Hostinská

Malování mašlí

Marie Švirgová, Ludmila Ciprysová, Jarmila Zahradníková,
Božena Rabušicová, Silvie Markovičová, D. Jurošková, M. Jurošková

Pérko na guláč a mašle, červený šátek

Ludmila Ciprysová

Šití sukní

Marie Hostinská, Ludmila Hostinová, Anna Straková, Marie Petrlová

Žehlení a škrobení

Marie Zonygová, Eva Uhlířová, Jana Mayerová

731 479 760

Lužice
Mužácké šaty, sukně, jupky, kasanice, krejzlíky, třaslavice, lajbl, kabaně atd.

Vlaďka Magdolenová

tel. 605 751 996

Věra Vašíčková

tel. 721 459 112

Moravský Žižkov
Šití krojů

www.podluzi.cz

22

Kultura, sport
Setkání Charty venkovských obcí EU ve Starém Poddvorově

Setkání delegátů Charty venkovských obcí ve Starém Poddvorově
Štafetový závod na kolečkových bruslích 30.4.2014 Lužice

Prezident Charty Karl Grammanitsch

Umístnění 1. stupeň

Umístnění 2. stupeň

1. místo Lužice A

1. místo Lužice

2. místo Lužice B

2. místo Prušánky

3. místo Mikulčice

3. místo Mikulčice

VIII. ročník Verbíři Podluží 18.5.2014 Dolní Bojanovice
I. kategorie do 9 let

1. místo – František Bravenec z Mutěnic
2. místo – Jaroslav Černý z Lužic
3. místo – Matěj Ivančic ze Staré Břeclavi

II. kategorie 10 - 12 let

1. místo – René Zhříval z Josefova
2. místo – Petr Huňař ze Staré Břeclavi
3. místo – Josef Čech z Nového Poddvorova
a Matěj Halady ze Staré Břeclavi

III. kategorie 13-15 let

1. místo – Tomáš Harvánek z Břeclavi
2. místo – Antonín Havlík ze Starého Poddvorova

Večer s cimbálovou muzikou

Cena předsedy Regionu Podluží

Jaroslav Černý

Cena starosty obce

Matěj Ivančic

www.mas-dolnimorava.cz
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Verbíři Podluží 2014

Zpěváčci Podluží 2014

Štafetový závod na kolečkových bruslích Lužice

Cyklovýlet „Otvírání jara na Podluží“
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