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Škola ukončila projekt EU
Na konci února základní ško-
la ukončila projekt z operačního 
programu Vzdělávání pro konku-
renceschopnost, který byl finan-
cován z Evropského sociálního 
fondu a státního rozpočtu ČR. Cí-
lem programu bylo zlepšení pod-
mínek pro vzdělávání v naší zá-
kladní škole. Projekt trval 30 mě-
síců a škola díky němu získala 
1.412.617,- Kč. Dvě třetiny pro-
středků byly použity na nákup 
učebních pomůcek, mimo jiné na 
pořízení sedmi interaktivních sta-
novišť, které teď zpestřují a zkva-
litňují výuku. Zbylé prostředky 
byly určeny na absolvování 73 
školení pro pedagogy školy, na 
individualizaci výuky čtenářské a 
matematické gramotnosti a pře-
devším na vytvoření 996 výuko-
vých materiálů samotnými vyu-
čujícími naší školy. Tyto materiá-
ly jsou vypracovány v elektronic-
ké podobě a jsou k dispozici ce-
lému pedagogickému sboru k vý-
uce matematiky, českého jazyka, 
angličtiny, přírodopisu, zeměpisu 
či dalších předmětů. Do projektu 
se zapojili všichni učitelé základní 
školy, chtěl bych jim proto podě-
kovat za jejich přístup v účasti na 
školeních a tvorbu velkého množ-
ství výukových materiálů. Eko-
nomkám školy Ludmile Janečko-
vé a Jarmile Křížové chci podě-
kovat za účetní a administrativní 
práci na projektu, mé zástupky-
ni pro ZŠ Mirce Zmrzlíkové děkuji 
za koordinaci mezi vyučujícími a 
vedoucím projektu.
Ples školy
SRPDŠ pořádalo dne 8. úno-
ra 2014 ve spolupráci se zá-
kladní školou Školní ples. K tan-
ci a poslechu hrála kapela Vonič-

ka V - Band. Na plese vystoupili 
žáci osmého a devátého ročníku 
s krásně nacvičenou polonézou, 
po níž byli slavnostně představe-
ni a dekorováni. Následovalo sólo 
s rodiči a nakonec sólo perníko-
vé. Perníková byla i celá výzdo-
ba sálu. Na perníkových srdcích 
byla napsána jména všech taneč-
níků. Poděkování patří všem, kte-
ří se na přípravě podíleli. Jako 
každoročně i letos plesu předchá-
zela generálka polonézy, na které 
žáci zatančili hned dvakrát, aby-
chom si je mohli pěkně prohléd-
nout. Děvčata byla letos obleče-
na v bílé a kluci v černé barvě. 
Nácviku polonézy se ujala paní 
učitelka Aneta Ištvánková a třídní 
učitelky Ivana Kramářová a Marie 
Dvořáková.
Jarní hudební festival
Druhý koncert Jarního hudební-
ho festivalu se opět nesl v duchu 
české hudby. Publiku se před-
stavili v neděli 13. dubna sólisté 
Slovenského národního divadla 
Martina Múdra a Pavol Reme-
nár za klavírního doprovodu Ma-

riána Varínského. Že jsou všich-
ni mistry ve svém oboru, bylo jas-
né již z prvních tónů árie Fior-di-
ligi „Come scoglio immoto Resta“ 
z Mozartov  oper y Cosi fantute. 
Po sobě jdoucí árie od sebe dě-
lily bouřlivé ovace a aplaudování. 
Příjemně strávené nedělní odpo-
ledne si pochvalovali také samot-
ní vystupující. „Líbí se mi, jak si to 

tady dokážete užít a že je o váž-
nou hudbu v docela malé obci ta-
kový zájem,“ zhodnotila předsta-
vení Martina Múdra. I my jsme 
rádi, že jsme měli tu čest hostit u 
nás umělce takového formátu.
Stárek Podluží z Bojanovic 
Po více jak 40 letech máme Stár-
ka Podluží! Toto prestižní oceně-
ní získal v sobotu 7. června čty-
řiadvacetiletý Martin Vaculík na 
61. ročníku národopisných slav-
ností „Podluží v písni a tanci“ ve 
Tvrdonicích. Soutěž proběhla ve 
třech tanečních disciplínách – ho-
šijích, vrtěné, kde mu párovnicí 
byla Pavla Burešová, a „králov-
ské disciplíně“ verbuňku. Martin 
se o titul „Stárka Podluží“ uchá-
zel poněkolikáté a letos mu to za-
slouženě vyšlo. Je to čest nejen 
pro něj, ale i pro celou naši obec, 
kterou tak skvěle reprezentoval. 
K titulu mu gratulujeme a přeje-
me mnoho dalších úspěchů.
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Nové chodníky, cesty….
Vedení obce Hrušky na letošek 
plánuje velkou investiční akci. 
Nových silnic, chodníků i kanali-
zace by se měli dočkat lidé hned 
v několika ulicích.
Nejvíce peněz chce obec vložit 
do opravy tělocvičny v tamní zá-
kladní škole. Ta by měla spolk-
nout asi patnáct milionů korun. 
Dalších deset milionů si vyžádá 
stavba silnice v lokalitě Na Zahaj-
ce, kde mají vyrůst nové rodin-
né i obytné domy. Hrušečtí si již 
delší dobu stěžují také na špat-
ný stav ulice Záhumenní. Také ta 
by měla konečně dostat nový ka-
bát za pět milionů. Poslední z vět-
ších akcí má být oprava hasičské 
zbrojnice. Náklady na novou fa-
sádu, rekonstrukci sociálních za-
řízení a střechy se zřejmě vyšpl-
hají na dva miliony korun.
 
Po roce opět postup. Fot-
balisté Hrušek míří do 
okresu
Jen rok vydrželi ve III. třídě fotba-
listé Hrušek. Nováček suverénně 
prošel soutěží a slaví postup už 
čtyři kola před koncem ročníku. 
Nováček fotbalové III. A třídy So-
kol Hrušky si vítězstvím nad Sta-
rovičkami 4:0 již ve 22. kole zajis-
til pro sezonu 2014/2015 postup 
do okresního přeboru. Jeho ná-
skok už druhé Přítluky nemůžou 
dohnat.
Hrušecký kolektiv, který se vytvo-
řil v obci se slavnou fotbalovou 
minulostí teprve před třemi lety, 
loni postoupil do vyšší soutěže. V 
té se ale dlouho neohřál a už na 
podzim vedl tabulku III. třídy se 
slušným náskokem. Ten i na jaře 
postupně navyšoval. Nyní, čtyři 
kola před koncem, je už nemůže 
nikdo předstihnout. Slavit mohli 

letos postup jako první celek na 
okrese. „Když jsem do Hrušek 
před třemi lety přišel, byl cíl ve-
dení dostat se alespoň do okre-
su. Minimálně tam hrušecký fot-
bal patří. Nečekal jsem ovšem, že 
to půjde tak rychle,“ poznamenal 

hrušecký kouč Pavel Sopko. 
Po domácím vítězství 4:0 tak 
mohla vypuknout nefalšovaná ra-
dost. „S oslavami jsme na nic ne-
čekali, okresní přebor chceme 
příští rok hrát, kádr na to máme 
a máme i na další rok přislíbe-
nou podporu obce,“ prozradil se-
kretář oddílu Zdeněk Krystián. 
Již od první minuty zápasu pro-
ti Starovičkám nenechali svěřen-
ci Pavla Sopka nikoho na pochy-
bách, že výhra na domácím hřiš-
ti je sladkou odměnou pro všech-
ny, kdo propadli kouzlu kopané. 
Gólové šance se na branku Sta-
roviček hrnuly od prvního hvizdu, 
jenže jedinou trefu první půle za-
znamenal domácí Petr Janulík v 
19. minutě. Ve druhé půli Hrušky 
přidaly. Na 2:0 zvyšoval v 59. mi-

nutě hlavičkou po rohovém kopu 
Vladimír Beneš. Než se ale sou-
peř stačí nadechnout, „gólového 
žezla“ se ujal kapitán Hrušek Ti-
bor Pavůček a v 62. a 75. minu-
tě doráží Starovičky a pečetí po-
stup. „Na okresní přebor se těší-

me, derby s okolními obcemi při-
láká ještě víc diváků. Manšaft by 
měl zůstat pohromadě i příští rok, 
nikdo nechce skončit. Všichni si 
chtějí zahrát vyšší soutěž. Těší 
se na ni,“ tvrdí hrušecký trenér. 
Krátká bezprostřední oslava se 
šampaňským proběhla hned po 
ukončení zápasu. „Bylo šampá-
ňo, nějaké pokřiky a posezení v 
hospůdce. Větší oslavy ale plánu-
jeme až po konci sezony,“ dodal 
Sopko. Hráči nezapomněli podě-
kovat ani divákům, kteří je dopro-
vází i na venkovní zápasy.
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Pyžamový ples
V polovině ledna proběhl tradič-
ní první ples v obci, který pořádají 
naši hasiči, co do počtu návštěv-
níků byl nadmíru úspěšný. Snad 
všichni byli v pyžamech, někte-
rým Ježíšek naložil i nové, tak se 
bylo na co dívat. Zábava, o kte-
rou se postarala skupina ESO, 
byla na prosto skvělá. Další ples 
v obci byl obecní v půli února a 
nesl se v duchu antiky. K vidění 
byla spousta krásně oblečených 
dam i mužů, ale nejlepší ze všech 
byli král spartský král Leonidas v 
podání Jiřího Hasila a egyptská 
královna Kleopatra v podání Nely 
Osičkové. Tombola byla tradičně 
bohatá a večer z přízemnilo vy-
stoupení taneční skupiny Born 
2B Hot. K tanci a poslechu hrál 
DJ Martin.

Třídění odpadů
Naše obec se každoročně umis-
ťuje na čelních místech v třídě-
ní odpadů jak v okrese, tak v kra-
ji. Toto je důkazem toho, že nám 
jako občanům záleží na životním 
prostředí. Nicméně v třídění od-
padů nám začínají dýchat na paty 
větší obce, protože produkují vět-
ší objemy odpadů a pokud dobře 
třídí, pak se může stát, že nás ve 
výsledcích překonají. Třídění od-
padů je také důležité pro finanč-
ní efekt, protože přidanou hod-
notou je, že dle vytříděného od-
padu nám společnost EKO KOM 
za tento odpad platí. Pokud by-
chom třídili ještě lépe, tak finanč-
ní kompenzace může být taková, 
že bychom do budoucna nemu-
seli zdražovat poplatek za SKO a 
naopak jej mohli snížit, proto se 
prosím nad odpadovým hospoda-
řením zamysleme a zkusme být 
ještě lepší, než jsme dosud.

Dětský karneval
První neděli v březnu proběhl dět-
ský karneval. Zúčastnil se jej vel-
ký počet děti domácích, našich 
rodáků i přespolních, děti byly 
nastrojené v krásných maskách 
a obdržely od představitelů obce 
sladkosti a dárečky.

Májový volejbalový turnaj
První květnovou sobotu v naší 
obci proběhl tradiční volejbalo-
vý turnaj. Za chladného počasí a 
k zármutku domácího bouřlivého 
publika jej nevyhrál domácí Black 
team Josefov, který letos posta-
vil dvě družstva, Béčko skončilo 
druhé a Áčko před poslední, ví-
tězem se stal Rohatec. Další zú-
častněné týmy byly z Prušánek, 
Radějova a Starého Poddvoro-
va. Hvězdou turnaje byl vyhlášen 
člen Black team Josefov, Luboš 
Koliba.

Open tenisový turnaj
V sobotu 17. května proběhl tře-
tí ročník tenisového turnaje ve 
čtyřhře Josefáků, Josef II. OPEN. 
Zvítězili Marek a Radim Fridricho-
vi, na druhém místě skončili An-
tonín Šupa a René Zhříval, třetí 
místo vybojovali Antonín Pihar a 
Josef Klubus. 

Den dětí
Ke dni dětí obec uspořádala diva-
delní představení na motivy po-
hádky Tajuplný zámek, kterou pro 
děti i ostatní zahráli členové Ná-
rodního divadla v Ostravě. Letos 
přišel opět velký počet dětí i ro-
dinných příslušníků. Atmosféra 
byla fantastická, děti se zapojo-
valy do představení, čert s prin-
cem byli letos skvělí a princez-
na překrásná. Nedělní odpoled-
ne s pohádkou si všichni příjem-

ně užili.
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Kostice si zastřílely, pře-
sto letos pravděpodobně 
sestoupí
Vyšší vítězství v této sezoně fot-
balisté Kostic nezaznamena-
li. V derby s Hustopečemi vyhrá-
li vysoko 6:2, přesto byli po zá-
pase smutní. Posunuly se sice z 
poslední příčky I.B třídy o jednu 
příčku nahoru, přesto to pravdě-
podobně nebude stačit k záchra-
ně. Pokud se některé mužstvo z 
vyšší soutěže neodhlásí, tak si 
Kostice příští sezonu zahrají s 
největší pravděpodobností pouze 
okresní přebor.
Kdo přišel na nedělní utkání Kos-
tic s Hustopečemi o něco pozdě-
ji, byl zklamaný o to víc. Domá-
cí totiž po Hoffmanově brance 
prohrávali 0:1. Kostice se ovšem 
rychle oklepaly a bez větší náma-
hy zvrátily vývoj zápasu ve svůj 
prospěch. Podle mě i na udržení 
soutěže měli. Postavili jsme to na 
vlastních odchovancích a v tom 
chceme i nadále pokračovat,“ ko-
mentoval povedený zápas trenér 
kostického Sokola Josef Jírava. 
Hustopeče jen kosmeticky upra-
vily skóre zásluhou Hermana na 
konečných 6:2.„Nebudu se na nic 
vymlouvat. Ani na počasí. Musím 
sportovně uznat, že Kostice byly 
tentokrát prostě lepší. Propad-
li jsme ve všech herních činnos-
tech. My jsme přijeli do Kostic s 
klidem, že jsme ve středu tabul-
ky. Byli jsme zachránění, a tak to 
hráči brali. Neplnili taktické poky-
ny a Kostice, které ještě bojovaly 
o možnost záchrany, nás přehrá-
valy. Dal jsem možnost mladším 
hráčům, ať se ukážou. Po konci 
zápasu ale domácí moc neslavili. 
Není co. Už nejsou sice poslední, 
na Svatobořice-Mistřín mají dvě 
kola před koncem jednobodo-

vý náskok. Padat z I.B třídy však 
budou dva celky. To potvrzuje i 
kouč Kostic. „Soutěž už jsme na 
99 procent ztratili. I takový je fot-
bal. Ale o záchranu jsme měli hrát 
v prvních třech kolech, kdy jsme 
doma zahazovaly jasné šance a 
trefovali tyčky a břevna. „Pokud 
by se někdo odhlásil z I.B třídy, 
určitě bych já jako trenér tu sou-
těž chtěl hrát. Přece jen je kvalit-
nější než okresní přebor. A tým s 
tradicí jako Kostice by si ji zaslou-
žil,“ přemýšlel Jírava. 

Kostice mají tři placky
Úspěšný poprázdninový víkend 
zažili judisté Soukromé školy bo-
jových sportů Břeclav a oddílu 
juda Kostice. Do své sbírky při-
dali na dvou turnajích v Malac-
kách a v Brně dalších devět me-
dailí a získali cenné body pro po-
stup na přebor České republi-
ky. Do Malacek se vypravili břec-
lavští judisti Anna Třináctá a Fi-
lip Esterka. Za Kostice nastoupi-
la Marie Netopilíková, Lucie Bar-
tošová, Lukáš Bartoš a Drahomír 
Barkoci.Ve stejné váhové kate-
gorii jako Třináctá soutěžila i zá-
vodnice z Kostic Marie Netopilí-
ková, která obsadila druhé mís-
to, hned za svou břeclavskou ko-
legyní. Další stříbrnou medaili vy-
bojoval Drahomír Barkoci v kate-

gorii nad 60 kg a bronzovou si na 
krk pověsila i Lucie Bartošová,“ 

vyjmenovala největší úspěchy 
obou oddílů trenérka Věra Krás-
ná. V neděli zástupci kostického 
oddílu juda bojovali o medaile a 
cenné body v Brně, kde se konalo 
třetí kolo Českého poháru s me-
zinárodní účastí.„Tato soutěž se 
vyznačuje vysokou náročností, a 
tím pádem velmi těžkou konku-
rencí. Sešlo se zde skoro pět set 
judistů z pěti evropských zemí,“ 
vysvětlila Krásná. Starší žáky zde 
zastupoval zkušený Miroslav Tr-
žil. „Jako první nastoupil k bojům 
Slaný, který porážel své soupe-
ře s nečekanou lehkostí. V boji o 
postup do finále se setkal se slo-
venským judistou, který ho pora-
zil. Slaného pak čekal rozhodují-
cí zápas o třetí místo, ve kterém 
krásným hodem soupeře na záda 
zvítězil,“ popsala boj o bronz tre-
nérka. Těžké boje sváděla v ka-
tegorii do 40 kg Aneta Straková. 
Zde se projevil její váhový handi-
cap, kdy byla Straková pro malý 
počet závodnic nasazena do vyš-
ší váhové kategorie. Nejen váho-
vý handicap provázel její boje, ale 
Aneta se musela srovnat během 
turnaje i s lehkým zraněním. Nic 
však této bojovnici neubralo na 
síle a touze po medaili. Po vyčer-
pávajících bojích nakonec Stra-
ková přece jen získala bronzovou 
medaili.
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Fašank
V sobotu l. března se konal po-
páté fašank a domácí zabijačka. 
K obecnímu úřadu, kde se zabi-
jačkové dobroty připravovaly pod 
vedením pánů řezníků Josefa Ko-
liby a Stanislava Lysáka, přichá-
zely již od desáté hodiny dopo-
lední zájemci o vepřové pochout-
ky – jitrnice, tlačenku, škvarky, la-
lok na víně, ovar a ovarovou po-
lévku. V jednu hodinu po poledni 
se vydal maškarní průvod vede-
ný panem Stanislavem Holubem 
a Stanislavem Maxou na obchůz-
ku obcí za doprovodu tria hudeb-
níků pod vedením pana Františka 
Macinky a mužáckého sboru Lan-
štorfčani. Krojovaní tanečníci Ro-
man Kaňa, bratři Hrdličkové, Mi-
chal Uher, Pepa Šťastný a bratři 
Pospíšilovi zatančili na kaž-é za-
stávce průvodu u hospodářů ta-
nec „Pod šable“. Večer se prů-
vod vrátil zpět k obecnímu úřa-
du a spořádal téměř vše, co bylo 
pro něj přichystáno. Zábava pak 
pokračovala až do desáté hodi-
ny večerní za doprovodu cimbá-
lu. Velké poděkování patří letoš-
ním hospodářům: jako každoroč-
ně panu Jozefu Vaškovičovi, rodi-
ně Jankovičové, rodině Struháro-
vé z ulice Masarykovy, paní Iva-
ně Ťulpové a rodině Stehlíkové. 
Děkujeme všem zaměstnancům 
obecního úřadu, paní Lysákové 
za výborné koblížky, paní Kubí-
kové za boží milosti a paní Floru-
sové za koláče. Věříme, že se v 
příštím roce sejdeme v ještě vět-
ším počtu

Divadlo
V sobotu 15. března uspořádal 
obecní úřad zájezd do Národního 
divadla v Bratislavě na předsta-
vení „Ilúzie“ od ruského drama-

tika Ivana Vyrypajeva, které bylo 
na Nové scéně Národního diva-
dla, v komorním prostředí Štúdia. 
Na představení jsme vyjížděli již v 
jednu hodinu, abychom mohli na-
vštívit muzeum, bratislavský hrad 
nebo posedět u kafíčka na nábře-
ží Dunaje. Bohužel nám tento-
krát nepřálo počasí, takže větši-
na z nás vyhledala úkryt v někte-
ré z mnoha kaváren. V šest hodin 
nás čekalo představení v podání 
čtyř známých slovenských herců 
Božidary Turzonovové, Martina 
Huby, Zuzany Kocúrikové a Du-
šana Jamricha. Čtyři osoby, dva 
manžel-ské páry, se na sklonku 
svého života zpovídají jeden dru-
hému, komentují, bilancují a na-
jevo vychází nejedno překvape-
ní. Hle-dá se odpověď na otázku, 
jestli má láska smysl jen pokud je 
oboustranná. Co je opakem ilu-
zí, jestli lež nebo pravda.Bez po-
užití kulis, rekvizit a dalších diva-
delních nástrojů do-kázali tito čty-
ři aktéři udržet naši pozornost ho-
dinu a půl, a to jenom za použi-
tí svých úst a gest. Pro milovní-
ky divadla to byl určitě perfektní 
výkon, pro diváky čekající klasic-
ké divadlo to mohlo být velké roz-
čarování. V každém případě nás 
toto představení donutilo alespoň 
k zamyšlení nad svými činy a ži-
voty, životními cestami, smyslem 
samotného života.

Ekologická výchova na Zš 
a mš ladná
Na naší škole se už dlouho věnu-
jeme nejrůznějším ekologickým 
aktivitám v rámci práce se žáky 
ve vyučování, hlavně v přírodově-
dě a vlastivědě. Ve vyučování se 
žáci seznamují prostřednictvím 
pracovních listů, didaktických her 
a interaktivních prezentací s his-

torií a současností ochrany příro-
dy ve světě, se strategiemi, které 
jsou uplatňovány, a také s odpo-
vědností jednotlivců i celého lid-
stva za stav a budoucnost příro-
dy.Žáci si dobře zapamatovatel-
nou formou ujasňují vlastní po-
stoj k přírodě i k jejím problémům 
a seznamují se s možnostmi sou-
časné ochrany přírody a krajiny.S 
dětmi podnikáme ekologické vy-
cházky do okolí, kde pozorujeme 
různé ekosystémy, pracujeme na 
projektech, kde každý jednotlivec 
navrhuje řešení do budoucna. 
Před třemi lety byl založen vče-
lařský kroužek při Mateřské a Zá-
kladní škole v Ladné. Do kroužku 
se přihlásilo 9 dětí. Z dotace z Ji-
homoravského kraje byly zakou-
peny včelařské potřeby. Byly po-
staveny nové úly a osazeny vče-
lami. Každé z dětí má vlastní včel-
stvo, o které se stará a zároveň 
se učí, co včely potřebují a jak se 
o ně starat. Učí se poznávat stro-
my a rostliny, které jsou pro vče-
ly užitečné. V letních měsících se 
uklízí kolem úlů a ošetřují v čely. 
Učí se, jak se včely rozmnožu-
jí pomocí oddělků, chovu matek. 
Také si vytočí med ze svého včel-
stva. Kontrolují stav včelstev a je-
jich přinos sladiny, kterou přetvá-
řejí na med. Letošní rok jsme opět 
na konci měsíce března navštívi-
li včelařský veletrh v Brně. Opět 
bylo co vidět. Bylo zde opět mno-
ho nových věcí. I když proti minu-
lému veletrhu byl o něco chudší. 
Přesto byly děti spokojené. I když 
letošní rok je pro včely velmi ne-
příznivý z důvodu proměnlivého 
počasí. Dále ani zemědělci nám 
nepřejí, neb nezaseli kolem ves-
nice žádné plodiny, které jsou pro 
včely významné.
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Fašank
Mateřská škola v  Lanžhotě uspo-
řádala dětský fašank, letos za 
účasti dětí z  Břeclavi, Morav-
ského Žižkova a  lanžhotských 
dětí, převážně školčat. Sraz dětí 
se uskutečnil ve Společenském 
domě, kde proběhla malá zkouš-
ka a  pak už vyrazil průvod maš-
kar a  krojovaných dětí na fašan-
kovou obchůzku. První zastávka 
byla na radnici u starosty Fran-
tiška Hrnčíře, který fašank ma-
lým fašankářům za určitých pod-
mínek povolil. Děti pojaly fašan-
kovou obchůzku tradičně, jak se 
patří. Za doprovodu malé muziky 
v  čele s Petrem Uhlířem se neslo 
Lanžhotem Fašanku, fašanku už 
je ťa namále, Podšable, podša-
ble, Dobré byly fašankové šišky 
a další popěvky, které k fašanku 
patří. Chlapci si dokonce podša-
ble zatančili. Další zastavení bylo 
v  pizzerii, na faře, v  Kacabaru 
a  v  Podlužanu. Všude bylo vše 
připraveno, takže na fašankové 
říkanky dětí reagovali hospodáři 
napichováním slaniny, klobásků 
a nebo koblih na šablu a dostalo 
se i  drobných cikánkám na kašič-
ku pro dětičky, ale i  něco dobré-
ho k  občerstvení. Děti si pozpíva-
ly, potančily za výborného dopro-
vodu muziky, která hrála pro malé 
fašankáře jak jinak, než zadarmo, 
za což jim patří dík.

MÁJOVÉ ZPÍVÁNÍ 
18. května Na setkání ženských 
sborů, kromě místního ženského i  
mužského, zazpívali ženské sbo-
ry z Vnorov, ze sousedních Kos-
tic a  samo-zřejmě nechyběla ani 
Hroznová Lhota. Sbor z  Hrozno-
vé Lhoty se tentokrát předvedl se 
scénkou na téma pěší turistika. 
Jejich vtipné po-známky všech-

ny rozesmály, a  tak diváci možná 
zapomněli, že teplota v  sále byla 

nižší než ta venku. Bohužel poča-
sí člověk neporučí, nemůžeme se 
divit, že nám zima v  květnu za-
hrozí, když na to v  lednu sbíra-
la síly.

Koně
Jméno Františka Cipryse z  Ko-
márnova je všem místním i  přes-
polním koňákům známé a  ne-
jen jim. (Tedy, mám na mysli toho 
nejstaršího.) Kovář a  podkovář F. 
Ciprys se sám dlouhá léta věnu-
je výcviku koní. Také jezdíval pro 
máju. A navíc je o něm známé, 
že krásné koně mívá také krásně 
„nastrójené“Postroje a  vše, co k  
tomu patří, si vyrábí sám, a proto-
že to není zase až tak běžná prá-
ce, přinášíme vám malou ukázku 
jeho chlouby. Na barevné obálce 
se můžete podívat, co vše umí. 
Komu tato ukázka ne-stačí, může 
u pana Cipryse kdykoli zazvonit 
a  jít se na jeho „koňské králov-
ství“ podívat osobně. Třeba vám 
k tomu u leje i pohárek vína.

Kurzy malování lidových 
ornamentů
Malérečka Marie Švirgová je ve 
svém věku stále čilá a aktivní. V 
dobré pohodě je díky její celoži-
votní lásce k malování, při kterém 
zapomíná na nemoc a starosti. 
Vedle běžného malování mašlí, 
šátků, keramiky a skla vymalova-

la žudro pro TV Šlágr a obal na 
Zpěvník Daniely Magálové. Foto-
grafka Dagmar Benešová přišla s 
nápadem vydat omalovánky or-
namentů pro děti, které by slou-
žily jako pomocná učebnice pro 
školy a k podchycení mladých ta-
lentů.Ve spolupráci s M. Švirgo-
vou, která sestavila základní vzo-
ry, vyšla zdařilá publikace Oma-
lovánky ornamentů z Podluží. 
Součástí projektu D. Benešové 
se staly kurzy malování lidových 
ornamentů. Ředitel břeclavské 
knihovny Marek Uhlíř s Dagmar 
Benešovou požádali paní Švirgo-
vou o d a l š í spolupráci. První 
kurz se konal 13. listopadu 2013 
v malém sále břeclavské knihov-
ny pro učitele a za týden 20. lis-
topadu pro veřejnost. Účastní-
ci se seznamovali s lidovými or-
namenty. Omalovánky ornamen-
tů z Podluží zde byly představe-
ny v celé své kráse a předány k 
prodeji pro široký okruh zájem-
ců. Je potěšitelné, že se zapoji-
li do malování také čtyři muži. 14. 
ledna natáčela televize ve 2. třídě 
ZŠ Slovácká v Břeclavi. Pod od-
borným vedením učitelky Ščuko-
vé měly již děti vymalovány papí-
rové mašle. Marie Švirgová ma-
lovala na tabuli žudro a děti pod-
le omalovánek kreslily ornamenty 
ze srdíček, jablíček, jatelinky, sli-
máčků chrp a dalších prvků. Na 
závěr si děti zazpívaly a zatančily. 
Možná se některé pro malování 
zapálí a bude pokračovat v lido-
vé tradici. Paní Švirgová si nene-
chává své umění pro sebe, pře-
dává zkušenosti mladší generaci. 
Zaučila již šest děvčat z Lanžho-
ta a jednu paní ze Staré Břeclavi. 
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Když si rádoby lyžaři vyra-
zí na lyžařský kurz...
Ještě nikdy jsem nepsala slohový 
úkol dohromady se svým žákem. 
Vždycky je něco poprvé a pořád 
se učím. Ondrovi musím přičíst k 
dobru, že na to měl málo času a 
protože je výborný zápasník, je 
neustále vytížený. Tento způsob 
zimy zdál se pro naše lyžaře po-
někud nešťastný. Měli vyrazit už 
v polovině ledna, ale poněvadž 
sníh nebyl ani umělý, nezbylo 
než čekat... Střídavě jsme sledo-
vali internetové počasí, volali do 
Jeseníků a spoléhali, že aspoň 
zamrzne, aby mohli zasněžovat. 
Skutečně se tak stalo a naše dru-
žina vyrazila. Děti se těšily, uči-
telé méně, vždycky máte obavy, 
aby se ně-komu něco nestalo a 
aby někdo něco chytrého nevy-
vedl. Den D nastal, jelo se... A teď 
předávám slovo Ondrovi:Když 
jsme v neděli přijeli, ak pršelo a 
myslel jsem si, že to tam bude 
nic. V pondělí už nepršelo a šli 
jsme lyžovat! Sice první stání na 
lyžích byla jedna velká katastrofa, 
nemohl jsem se ani pohnout, ale 
postupem času se to začalo zlep-
šovat. V úterý odpoledne už jsem 
jezdil celkem dobře!!! Večer jsme 
měli diskotéku, která byla hodně 
dobrá. (komentář: Nechtěli jsme 
ve škole věřit, že sedmáci tancu-
jí!!!! Ale kluci z osmé byli tak vý-
borní šoumeni, že roztančili i za-
vilé odpůrce...) Ve středu to lyžo-
vání bylo zase lepší a večer jsme 
měli bowling a bazén. Bowling 
byl dobrý, bazén moc ne, proto-
že jsme nemohli skákat, ale byla 
tam vířivka, tak se to dalo. Ve 
čtvrtek jsme jeli na „My všichni 
školou povinní“. Tam to bylo nej-
lepší ze všech dní, protože sjez-
dovka byla o hodně větší než ta 

předchozí, a večer byla zas dis-
kotéka, která už nebyla tak dob-
rá, ale dalo se to vydržet. V pátek 
jsme hráli nějaké hry, šli na pro-
cházku a po cestě jsme se stavi-
li v KFC.A tady Ondra končí. Mu-
sím vám prozradit, že se téměř 
všichni naučili lyžovat. Pře-kvapili 
své učitele tanečními dovednost-
mi a všichni se celí a zdraví vrá-
tili domů...Tady obvykle příběh z 
lyžáku končívá. Ten náš má ješ-
tě malý dovětek. V pátek ve slo-
hu měli psát o lyžování a mezitím 
mi ještě recitovali Polednici. On-
dra mi nejdřív vysvětlil, že: to se 
jako máme učit celé? To je dlúhé, 
to se nenaučím!!!!“ Naučil, šel za 
odměnu první a dostal jedničku. 
Načež jsem vybrala jeho sloh a 
to jsem ho dorazila úplně. Nej-
dřív diskutoval, že tolik řádků on 
nenapíše, on nemá čas! V neděli 
večer mě mile překvapil, protože 
jeho sloh dorazil v jedné dlouhé 
větě bez teček a čárek... Na moji 
otázku, kde zapomněl znaménka, 
mi Ondra odpověděl: „Na počíta-
či čárky ani háčky nepíšu, však vy 
to opravíte!“ Tak vám to, milí čte-
náři, posíláme spolu. A jestli Ond-
ra pojede i příští rok, máte se na 
co těšit!!!

Sympozium, letos napo-
sledy
Když píši o náplni závěrečného 
sympozia, vzpomínám na uplynu-
lých 8 let. Je to část života obce, 
obyvatel, kteří v ní žijí. Kolik bá-
ječných lidí, kteří se na sympozi-
ích podíleli, už není mezi námi, 
kolik jich setrvalo v péči a staros-
ti o hladký bezproblémový průběh 
celé akce, včetně péče o studen-
ty. Kolik soch se za tu dobu vy-
tvořilo a jak to změnilo do té doby 
neznámou obec Lužice. V tomto 

roce 2014 je tématem „VODA“. 
Plastiky mají vycházet z řecké 
mytologie. To jsou např. medú-
zy, sirény, které lákaly námořní-
ky. Z našich pohádek a bájích to 
budou vodní žínky, rusalky. Téma 
je těžké, ale krásné a inspirativ-
ní. Vše je zaměřeno pro lokali-
tu kolem rybníka Cihelna. Samo-
statným zadáním je kříž do nové 
části hřbitova.Účastníci nebudou 
žádní noví studenti – výběr byl 
proveden a pozváni jsou socha-
ři z průběhu dřívějších sympozií.
Přeji Vám krásná setkání a krás-
né „Lužické kulturní léto“

Skautský oddíl Sojky
Už více než půl roku funguje od-
díl Sojky v nové sestavě. Vedou-
cí jsou Lucie Nováková, David 
Dorda a Kristýna Neugebauero-
vá. Oddíl navštěvuje deset dětí. 
Program oddílových schůzek je 
přizpůsoben jejich věku, a jeli-
kož Sojky navštěvují děti od prv-
ní do třetí třídy základní školy, tak 
se snažíme, aby pro ně byl skaut 
především zábavou. Hrajeme 
spoustu her v klubovně, a pokud 
počasí dovolí, tak i venku. Kromě 
zábavy je ale našim cílem, aby 
se děti i něco užitečného nauči-
ly. Proto si například ukazujeme, 
jak uvázat nejrůznější uzly, luští-
me zašifrované zprávy apod. Děti 
jsou velmi šikovné, a proto není 
divu, že už bez obtíží zvládnou 
Morseovu abecedu. 
Zájemci, kteří by se k nám do od-
dílu chtěli přidat se mohou přijít 
podívat na naše oddílové schůz-
ky, které jsou každé úterý od 17 h 
do 18 h na klubovně v Lužicích.
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Těšičané, Mikulčané v 
Praze 
Myšlenka navštívit tradiční Mo-
ravský ples v Praze přišla na kro-
jovém plese v Mikulčicích. Proč 
ne, alespoň jednou navštívit „Ma-
tičku Prahu“ jako zástupci pra-
vých Moravanů v našem podlu-
žáckém kroji, který nosíme rádi 
a jsme na něj hrdí! V sobotu 22. 
2. 2014 vyrazila expedice z Vel-
ké Moravy v počtu osmi folklor-
ních nadšenců dobýt Prahu. Paní 
z organizačního výboru pražské-
ho Slováckého krúžku nám velmi 
ochotně zařídila vše potřebné a 
také šatnu, kam jsme si uložili kuf-
ry. Vydali jsme se na krátkou pro-
cházku ze Smíchova podél Vlta-
vy kolem Národního divadla a ně-
kteří také ochutnat výborný smí-
chovský ležák. Ples, který se ko-
nal v Národním domě na Smícho-
vě už po osmapadesáté, byl pří-
mo nabitý množstvím účastníků 
v pestrých slováckých krojích. Ve 
20 hodin byl ples zahájen staros-
tou Slováckého krúžku a začalo 
defilé všech krojovaných – sou-
bory Vlčnovjan, Rovina, Klas, Li-
povjan, Kalina z Babic, Slovácký 
krúžek Poštorná – Koňaré, muž-
ské sbory z Josefova, z Kudlovic 
a z Poštorné a další a další. Hrá-
la dechová hudba Podlužanka a 
sedm cimbálových muzik zrůz-
ných regionů Moravy – ve čtyřech 
sálech Národního domu. Musím 
se podělit o jeden svůj osobní zá-
žitek: Přišlaza mnou paní, která 
žije v Praze už 40 let a pochází z 
Dolních Bojanovic. Vyprávěla mi, 
že její maminka, která nosila slo-
vácké šaty, ji často v Praze na-
vštěvovala. Jednou šly na Praž-
ský hrad, a když si tak prohlížely 
vojáky Hradní stráže, jeden z nich 
povídá šeptem: „Teti, odkáď ste?“ 

Podle kroje totiž poznal, že paní 
je z Podluží. „Z Bojanovic, a od-
káď ty?“ „Já z Mikulčic. Počkejte 
na mě, za chvíli mám po službě.“ 
řekl ten voják – Petr Bělohoubek 
z Mikulčic (bratr Jendy a Jary). 
Ples byl pro nás obrovským zážit-
kem, o tom možná někdy příště.. 

Tvořivé odpoledne 
Občanské sdružení, “pro děti“ 
ve spolupráci s MŠ uspořáda-
lo v úterý 18. 03. 2014 TVOŘI-
VÉ ODPOLEDNE v budově Ma-
teřské školky. Maminky, babičky 
a ostatní dospělí si mohli vyrobit 
různé věci z pedigu (např. kytič-
ky, zápichy do květináčů, podlož-
ku pod hrníček, dekoraci na stě-
nu...) a děti si vyráběly veselé ko-
líčky a sluníčka, kytičky a motýl-
ky z plyšových drátků. Když je to 
přestalo bavit tak si mohly chví-
li pohrát ve třídě Krtečků. Zúčast-
nilo se asi 30 dospělých s dětmi. 
Moc děkujeme paní učitelce Janě 
Kosové za spolupráci a poskytnu-
tí prostorů. Doufáme, že se odpo-
ledne všem zúčastněným líbilo a 
těšíme se na příště.

Den nejen pro nejmenší 
Brontíci z Mikulčic dělali nefor-
mální program k Mezinárodnímu 
dni dětí řadu let. Jejich akce byla 
vždy civilně příjemná a úspěšná. 
Přesto v minulém roce souhlasi-
li s iniciativou pár jiných místních 
občanů a organizací. V roce 2013 
tak tradiční akce proběhla na ji-
ném místě, s určitým jiným tema-
tickým zaměřením, a se spoluú-
častí těch, kteří se účastnit chtě-
li. Nultý ročník akce byl příjem-
ný a úspěšný. Proto nebyl pro-
blém se letos bez nějakého vel-
kého domlouvání potkat opět. V 
neděli 1. 6. 2014 se tedy rodiče 

a děti přišli neformálně pobavit k 
mikulčickému Kafíčku na akci, je-
jímž hlavním tématem byla voda. 
Hlavní tíže organizačního a pro-
gramového zabezpečení je stá-
le na brontosauřích Vlkanech z 
Mikulčic. Drobné hry a soutěže, 
program a malé občerstvení za-
jišťovali ti starší z oddílu. Zatím 
také spáchali nejvíc plavidel. K 
tomu připravili Gurmáni z Mikulčic 
drobné letní občerstvení (nápoje 
a koktejly) a medaile pro nejmen-
ší. Obec zajistila sociální záze-
mí, Zemědělský podnik Mikulči-
ce poskytl a upravil prostor. Míst-
ní umožnili přístup ke svým po-
zemkům a elektřině. A někteří ro-
diče pomohli dětem s jejich plavi-
dly, za což jim byla odměnou tře-
ba chvilka klidu s občerstvením 
od Losíků. 

Pálení čarodějnic 
Dne 30. 4. 2014 proběhlo ,,Pálení 
čarodějnic“. Akci navštívilo hodně 
maminek a tatínků se svými dět-
mi, dokonce přišli se svými vnou-
čaty i babičky a dědečci. Některé 
děti měly oblečeny úžasné mas-
ky čarodějnic a čarodějů. Nejhez-
čí masky byly odměněny malými 
dárečky! Všem zúčastněným dě-
kujeme a budeme se těšit na Vaši 
účast na dalších akcích. 
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Fašank v MŠ
Fašank, masopust nebo také 
ostatky je doba od svátku Tří krá-
lů do Popeleční středy. Termín 
masopustu se každý rok mění, 
protože je stejně jako ostatní po-
hyblivé svátky určován podle data 
velikonoc. Fašank je doba zábav, 
plesů, svateb, zabíjaček a všeo-
becného ve-selí, které vrcholí v 
posledních čtyřech dnech tohoto 
období. Popeleční středou doba 
masopustu končí a následuje čty-
řicetidenní půst. Průvody maš-
kar jsou dodnes živou tradicí. Na 
Podluží probíhají fašankové prů-
vody spojené se zábavou a kon-
čící pochováváním basy v mnoha 
vesnicích. Naše mateřská škola 
v rámci výchovné práce sezna-
muje děti s různými lidovými tra-
dicemi a fašank je jedním z nich. 
Ochutnávka zabijačkových speci-
alit, božích milostí a také koblíž-
ků, výroba šavlí a nácvik fašan-
kových písní patři-la k přípravám i 
na letošní fašank. Masky pro děti 
chystaly maminky a babičky. Více 
než 80 dětí vytvořilo dlouhý prů-
vod, ve kterém byli k vidění vodní-
ci, čerti, kominíci, kuchaři, řezníci, 
stařečci, doktoři a sestřičky, hasi-
či, nechyběl ani medvěd, nevěs-
ta se ženichem, šašek a spous-
ta dalších lidových masek. „Pod 
šable, pod šable, můj milý pane, 
dajte nám slaniny jako dvě dlaně 
“ zazpívaly děti svým kuchařkám, 
panu starostovi před úřadem 
městyse, také učitelům a školá-
kům na 1. stupni ZŠ a na měšťan-
ce včele s panem ředitelem. Po-
zitivní byl zájem rodičů, prarodi-
čů a veřejnosti, kteří doprovázeli 
průvod dětí a výkony dětí odmě-
nili potleskem. Fašank se vydařil 
a děti už se těší na vynášení mo-
reny a velikonoční svátky.

Nejmladší oddíl FK
Naši nejmladší fotbalisti trénují v 
tomto období ještě na sokolov-
ně, ale s nadcházejícím jarem a 
pěkným počasím vyrazíme brzy 
na hřiště.Příští ročník 2014/2015, 
který začíná na přelomu srpna/
září, začneme hrát registrova-
nou soutěž. Nově registrovaných 
bude 16 dětí ve věku od 4 do 7 
let (mladší základ-na) a 10 dětí 
ve věku od 8 do 10 let (starší zá-
kladna). Tedy dva nové týmy, na 
což jsme velmi hrdí! Potvrzuje se, 
že rozvoj a podpora dětských a 
mládežnických družstev je hlav-
ní prioritou našeho klubu. Všech-
ny mé malé svěřence musím po-
chválit za poctivý přístup k trénin-
kům a za pokroky, které ve fotba-
le děla-jí. Za odměnu jsme uspo-
řádali 15. března výlet pro děti do 
brněnského Wikylandu – dětské-
ho zábavního centra. Tréninky 
máme každé pondělí a čtvrtek na 
sokolovně od 17.30 hodin a rádi 
přivítáme do svých řad nováčky.. 

Maškarní ples
V sobotu 19. ledna 2014 uspo-
řádal fotbalový klub II. maškarní 
ples. Samotnému večeru před-
cházelo několik týdnů příprav – 
tvoření plakátů, výzdoby sálu, vy-
mýšlení a šití masek, dekorací, 
což je zásluha našich manželek a 
přítelkyň. A jak tedy vypadal sa-
motný večer? 
Od sedmé hodiny se začaly 
scházet první masky. Překvape-
ním bylo, kolik skupinových kos-
týmů se sešlo! Kromě pořádají-
cích Egypťanů v čele s Cézarem 
a Kleopatrou to bylo hejno beru-
šek, celá sada pastelek v krabič-
ce, člověče ne-zlob se, spartaki-
ádníci, čarodějnice nebo pračlo-
věci i s mamutem. Krásných, ta-

jemných, zvířecích nebo nadpo-
zemských masek bylo spousta 
a určitě bylo vloženo mnoho úsi-
lí a kreativity na jejich vyhotovení, 
což velmi oceňujeme.

Zahrádkářův rok
Jaro už klepe na dveře a to je nej-
vyšší čas pro každého správného 
zahrádkáře naplánovat, co kam 
zasít, aby na konci roku sklidil bo-
hatou úrodu. Proto si výbor míst-
ní organizace Českého zahrád-
kářského svazu pozval své čle-
ny na výroční členskou schůzi, 
aby se společně poradili, kam le-
tos na výlet, co bude potřeba ob-
novit či opravit, jaké přednášky 
připravit, ale také vy-hodnotit, co 
se v loňském roce podařilo a co 
ne. Místní organizace patří k nej-
početnější skupině, která v obci 
působí už desítky let. V součas-
né době má 104 členů. Organiza-
ce vlastní budovu na ulici Hlavní, 
kterou pronajímá několika nájem-
níkům. Získané finanční prostřed-
ky z nájmů věnuje organizace z 
velké části na opravu budovy, ale 
také na pořádání zajímavých akcí 
nejen pro své členy, ale i pro ve-
řejnost. Každoročně se zájemci 
z řad zahrádkářských nadšenců 
zúčastňují zájezdu na jarní Flóru 
Olomouc, aby si přivezli inspira-
ci pro své pěstitelské úsilí. V loň-
ském roce připravil výbor také vý-
let na Česnekové slavnosti do 
Rosic spojené s prohlídkou hradu 
Veveří. Milovníci kulturního umě-
ní si přišli na své při návštěvě di-
vadelního představení v Maheno-
vě a Městském divadle v Brně
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Country bál
Tak se rok sešel s rokem a letos 
jsme tu měli už 22. ročník count-
ry bálu. Nejen o něm jsem si vy-
právěla s jeho obětavou organi-
zátorkou Dankou Veverkovou. - V 
čem se letošní ročník lišil od těch 
předchozích? Každý rok se sna-
žím něco vylepšit a nebylo tomu 
jinak ani letos. Rozhodla jsem se 
namalovat nové ku-lisy. Nu ná-
pad to byl, ale zrealizovat ho už 
bylo horší.  Tři kusy o výšce 3,5 m 
a šířce 2 m nebylo možné v  zim-
ním období uskutečnit bez pro-
blémů, ale dílo se po-dařilo. Se-
šitím šesti prostěradel a pomocí 
barev vzniklo město s  kostelem, 
bankou a hotelem. Do budouc-
na mám v plánu domalovat ještě 
další budovy. Country bál - už ná-
zev říká že – bál - nejen nějaká 
tancovačka, proto se vždy sna-
žím prostředí a celkovou výzdo-
bu situovat do noblesnějšího ob-
razu. Proměnit sál v  salon a tím 
myslím i výzdobu. Letos jsme ne-
použili krepák, ale látkové zá-
věsy. V  každém salonu je krás-
ny lustr a v našem sále není, tak 
mě napadlo udělat kreativní lustr 
z  pet lahví. Kdo byl na bále, ob-
divoval zajímavou napodobeninu 
lustru. Tím bych řekla, že bál se 
lišil hlavně výzdobou a pak ještě 
programem. Celý večer měl být 
v komickém nádechu a to se po-
dařilo. Nacvičily jsme předtanče-
ní Můj milý má rád buchty. Kaž-
dou zkoušku jsem pekla buch-
ty, taneček měl komický příběh 
- buchty jako rekvizitu jsme roz-
dávaly i na bále. - Co všechno ob-
nášely přípravy? Jak jsem již ří-
kala - změna výzdoby nám vzala 
dost hodin, nakolik jsme respek-
tovali vymalovaný sál a nechtěli 
jsme po zdech nic věšet - všech-

no bylo komponováno na podium 
a kolem něj. Přípravy u mě začí-
nají, když country bál končí, už 
spřádám nápady a moje nejbliž-
ší rodina mně pomáhá je realizo-
vat. Hned začínáme nacvičovat 
i jinou choreografii. Kdo takovou 
záležitost nedělal, neumí to oce-
nit. Je to spoustu hodin nacvičo-
vání, pak vymyslet návrhy kos-
týmů a všechno dát do souladu, 
aby byly dívenky hezké. Celý pro-
gram a choreografie tanečků dě-
lám sama, ono to na počátku ne-
vynikne, ale ve finále je ta práce 
vidět
 
Fašaňk
Krásné počasí letos zřejmě při-
spělo k tomu, že se nás na již pá-
tou fašaňkovou obchůzku sešlo 
opravdu hodně. Opět nechyběly 
tradiční masky jako medvěd, vo-
ják, doktor, slaměný muž, smrtka, 
cikánky, ale bylo i dost těch novo-
dobějších, například Viking, ku-
chaři, Nastěnka a Marfuša, vod-
ník a nejvíce bylo klaunů. Překva-
pením byl řezník, který nikomu 
neřekl, že přijde a vlastní man-
želka a dcera ho vůbec nepozna-
la. Chlapci ze Žižkovjánku přišli 
v třaslavicích a kožíšcích s bera-
nicema, postupně je však odklá-
dali, protože bylo opravdu krásně 
teplo. Měli jsme obavu, že „medi-
cína“ od doktora – svařák, rovněž 
nebude potřeba, ale nakonec při-
šel vhod. Průvod masek i přihlí-
žejících se vydal ulicí Bílovskou 
ke starostovi Josefu Osičkovi pro 
udělení práva obchůzky a poté 
jsme poctili návštěvou stárkovské 
rodiny, Včelouchovu, Nestarco-
vu, Zabloudilovu a Michalicovu. 
Poslední zastaveníbylo u penzio-
nu Maděřič. Na všech zastávkách 
děti přednesly básničky, kluci za-

tancovali Podšable a všichni jsme 
si zatančili při muzice, ve které ne 
chyběla basa, housle, klarinet, 
ale ni harmonika. Na sóle před 
kulturním domem si na závěr za-
tančili fašaňkové tance a podšab-
le i přihlížející diváci. Pochování 
basy proběhlo za velkého nářku 
obecenstva, za doprovodu faráře 
a kostelníka. Všem, kteří připra-
vili pro fašaňkový průvod občer-
stvení, které bylo vynikající, moc 
děkujeme.

Místní výstava vín 2014
Místní výstava vín, kterou pořádá 
místní vinařský spolek Žižkovští 
vinaři, se letos konala 22. břez-
na. Sešlo se tu celkem 712 vzor-
ků vín, z toho 460 bílých, 200 čer-
vených, 47 růžových a 5 klaretů. 
Z tohoto počtu dodali místní vina-
ři 196 vzorků, vinaři z Velkých Bí-
lovic dodali 166 vzorků a z Pru-
šánek 54 vzorků. Nejvíce vzorků 
u bílých odrůd se sešlo u Veltlín-
ského zeleného s 56 vzorky, nej-
častěji zastoupeným červeným 
vínem byla odrůda Zweigeltrebe 
s 38 vzorky. Vína byla hodnoce-
na ve dvaceti komisích pod do-
hledem dvou odborných subko-
misí. Šampionem výstavy se sta-
lo v  kategorii bílých vín Chardon-
nay, pozdní sběr 2013 z Vinařství 
Maláník--Osička z Mikulčic. Nej-
lépe hodnoceným červeným ví-
nem se stal Cabernet Sauvignon, 
2011 z  vinařství Sing Wine z Vel-
kých Bílovic a nejlepší kolekcí vín 
za čtyři a více vzorků se letos pre-
zentoval Vladimír Tetur z Velkých 
Bílovic. Cenu starosty Moravské-
ho Žižkova pro nejlépe hodno-
cené víno místního vinaře získal 
František Konečný, č. 483 za od-
růdu Cabernet Morávia. 
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Mladé lidi lákají do obce 
na nové stavební parcely
Nové parcely na výstavbu rodin-
ných domů – tak se snaží radni-
ce v Novém Poddvorově nalá-
kat mladé lidi, aby se přistěhovali 
do obce. V sedmdesátých letech 
byla totiž vesnice na odpis a tak v 
ní teď chybí dnešní čtyřicátníci a 
padesátníci.
„Nabídli jsme třináct parcel a šest 
už je jich zamluvených,“ informo-
vala tamější místostarostka Věra 
Truksová. Ta také uvedla, že vět-
šinu zájemců o parcely tvoří mla-
dé rodiny, které se do Nového 
Poddvorova přistěhují. „Osmde-
sát procent obyvatel u nás jsou 
lidé v důchodovém věku. Obec 
potřebuje omladit,“ konstatova-
la Truksová. Výstavbou domků 
tak vznikne v Novém Poddvorově 
nová ulice. Domky by se měly za-
čít stavět v září. „Už máme zajiš-
těnou dotaci na kanalizaci a chce 
co nejdříve začít připravovat in-
ženýrské sítě, aby mohli lidé za-
čít stavět,“ podotkla Truksová.Ta 
se také domnívá, že mladé lidi už 
netáhnou velká města. „V posled-
ní době si v obci postavily domy 
čtyři mladé rodiny, takže z dědi-
ny určitě mladí neutíkají,“ svěři-
la se místostarostka. Podle ní má 
bydlení na vesnici své výhody. 
„Na dědině je klid a také nádher-
ná příroda. Navíc parcely, které 
nabízíme, se nachází na vrcholu 
obce, který naskýtá novým oby-
vatelům nádherný výhled,“ vylí-
čila výhody Truksová. Podle ní 
v teď v obci chybějí dnešní čty-
řicátníci a padesátníci. „V sedm-
desátých letech byla dědina urče-
na jako zániková obec. Právě v té 
době mladí lidé z vesnice odešli. 
Ti nám teď v obci schází,“ nastí-
nila situaci v Novém Poddvorově 

Truksová.Další rozšiřování obce 
ale radnice v budoucnu podle 
místostarostky nechystá. „Jsme 
přece jenom nejmenší obec v bý-
valém okrese Hodonín. Třináct 
nových parcel teď stačí,“ konsta-
tovala místostarostka Truksová

Nový Poddvorov slaví 230 
let. Připomněl si padlé ve 
válce
Letos si Nový Poddvorov připo-
míná 230 let od první zmínky své 
existence. Výročí oslavil v sobotu 
a součástí slavnostního dne bylo 
požehnání pomníku padlým nebo 
nezvěstným obyvatelům Nové-
ho Poddvorova, kteří se nevráti-
li z první světové války. Do kon-
ce června června roku 1915 na-
stoupilo vojenskou službu čtyřia-
třicet mužů z Nového Poddvoro-
va. „Pomník byl postavený ve tři-
cátých letech minulého století. 
Byl už ve špatném stavu. Podaři-
lo se nám získat dotaci a pomník 
opravit. Restaurátor musel za-
celit praskliny a napustit kámen 
tak, aby další léta odolával vlivům 
počasí,“ uvedl starosta Nového 
Poddvorova František Kašík. Pís-
kovcový kříž znovuvysvětil čejko-
vický farář Miloslav Čamek.

V Novém Poddvorově sla-
vili Den matek.
Nový Poddvorov – Den matek 
slavili v neděli i v jedné z nejmen-
ších obcí hodonínského okresu 
– Novém Poddvorově. Přesto si 
do sálu tamního kulturního domu 
našla cestu téměř stovka hostů. 
„Dnes oslavu svátku matek pořá-
dáme asi posedmé. Pro mamin-
ky vždycky připravíme nějaký ten 
zákusek a kafíčko, aby se mohly 
pobavit. Pro vystupující děti pak 
sladkost a pitíčko. Každým rokem 

nechybí hudba, ukázka aerobiku 
ani lidový vypravěč. Ale pokaž-
dé se snažíme program trochu 
obměnit,“ říká starosta Nového 
Poddvorova František Kašík.Ten-
tokrát se mohli příchozí těšit na 
vystoupení mladé Dechové hud-
by Kmotřenka z Čejkovic, vypra-
věče, dubňanského rodáka Jož-
ku Černého a tanec dětí s nacvi-
čenou sestavou aerobiku. „Cho-
dí k nám ještě víc lidí, zvláště ze 
Starého Poddvorova. Ti si uděla-
jí vycházku a pak si pobesedují s 
přáteli od nás. Škoda, že dnes tak 
prší,“ přibližuje starosta.Letos tak 
Novopoddvorovští pozvali ženy 
ze sousedního Starého Poddvo-
rova. „Téměř všechny spolu pra-
covaly v bývalém JZD a tak mají 
příležitost spolu posedět,“ podo-
týká místostarostka Věra Truk-
sová.Poslední den v květnu si 
zábavu užijí i tamní děti. „Na je-
jich svátek jsme pozvali všechny 
složky integrovaného záchranné-
ho systému, aby tak i ti nejmenší 
viděli, jak funguje,“ dodává Truk-
sová
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Enviromentální výchova
Ve středu 5. března jsme se vy-
pravili na výukový program do 
EKO - centra Dúbrava. Téma na-
šeho programu byli motýli. Do 
Hodonína jsme jeli autobuso-
vou linkou.Když jsme dorazili na 
místo, usadili jsme se na kobe-
rec a poslouchali vyprávění o ži-
votě motýlů, o jejich vývoji a pře-
zimování. Také jsme si na motý-
ly zahráli. Byli jsme larvy, chrou-
pali jsme listy, zakuklili jsme se. 
Až z nás byli krásní motýli, pili 
jsme nektar jako oni. Dozvěděli 
jsme se spoustu zajímavostí, kte-
ré nám usnadní naše učení. Mo-
týla jsme si také namalovali a na-
učili se některé druhy od sebe ro-
zeznávat. Po skončení programu 
jsme si ještě prohlédli zvířata, o 
která se na centru starají. Vidě-
li jsme potkany, králíčky, morča-
ta, pohladili jsme si hady. Domů 
jsme jeli spokojeni a se spoustou 
nových zážitků.

Dětský karneval 
Na začátku března se konal v kul-
turním domě tradiční dětský kar-
neval, jaký už jsme dlouho, co se 
týče po-čtu dětí, nepamatovali. 
Kolem stovky dětí v originálních 
a překrásných maskách si „daly 
dostaveníčko“ se svými rodiči a 
prarodiči. Mohli jsme tu zahléd-
nout princezny, víly, čerty, vod-
níky, policajty nebo také originál-
ní „čaj Teekanne“...Program kar-
nevalu byl jako vždy velmi nabitý 
– přijeli nám zatancovat děti z fit-
ness a baletního kroužku z Lužic, 
nechyběly hry, jako jsou „balón-
ková“ nebo „židličková“ a spousta 
písniček od našeho DJ. Kdo měl 
chuť nebo žízeň, mohl se občers-
tvit v naší cukrárně, do které jsme 
napekli domácí buchty a koláče. 

Odměnou pro nejlepší tanečníky 
a nejkrásnější masky byl diplom 
a dárek. Příští rok se na Vás opět 
těšíme na karnevalu!

SDH
Letošní rok začal u našeho SDH 
klasicky, a to výroční schůzí, kte-
ré se zúčastnili kromě členů SDH 
také sta-rosta obce a zastupitel 
Václav Polách. Hodnotil se uply-
nulý rok a vytyčovaly se úkoly 
na rok letošní. Bohužel se zde s  
námi rozloučil náš dlouholetý sta-
rosta pan Miroslav Beránek, kte-
rý ze zdravotních důvodů ukon-
čil svou bohatou činnost v našem 
sboru. Určitě mu patří náš obdiv 
a veliký dík za vše, co pro sbor a 
pro samotnou obec svou činnos-
tí dokázal. Na jeho místo byl zvo-
len náš další dlouholetý člen Mi-
roslav Pálka. Na letošní rok jsme 
opět žádali krajský úřad o dota-
ce, ze kterých bychom rádi poří-
dili novější cisternu. Stará tatra, 
kterou máme, již nevyhovuje jak 
jízdním komfortem, tak hlavně po 
technické stránce. Má sice nový 
kabát, ale neustálé drobné či vět-
ší opravy jsou na denním pořád-
ku. V loňském roce naše jednotka 
zasahovala celkem u jednadva-
ceti událostí, z  toho bylo sedm 
v  Lužicích, zbytek jak v  okol-
ních obcích, tak i v  naší. Jedna-
lo se zejména o požáry polních 
porostů, které byly v letních mě-
sících velmi časté. Dokonce jsme 
o prázdninách vyjížděli za jeden 
den ke dvěma událostem, a to tři 
dny po sobě. Dále tu byly i požáry 
nízkých budov. Výbuch s  násled-
ným požárem v Lužicích nebo 
chatka v Týnci. Dále to byly vý-
jezdy zahrnující technickou po-
moc, většinou při silném větru, 
kdy jsme odstraňovali popa-da-

né větve či stromy. Na konci roku 
jsme od krajského úřadu obdrže-
li žádané dotace na dovybavení 
dýchací techniky, ale také zvlášt-
ní dotaci, ze které jsme zakoupi-
li bezkontaktní teploměr, vysílač-
ky, multifunkční detektor nebez-
pečných plynů a pláštěnky. Také 
jsme vypomáhali obci s  organi-
zací akce Pochod slováckými vi-
nohrady a dalšími. Ve školce na 
tradičním dýňobraní jsme dětem 
předvedli techniku. Nedílnou sou-
částí našich společenských akcí 
je noční soutěž O pohár starosty 
obce. Poslední akcí, kterou jsme 
pořádali, byl již klasický turnaj ve 
stolním tenise. Hrálo se ve čty-
řech skupinách po pěti hráčích a 
následné osmičlenné finále. Ví-
tězem se stal J. Grznárik z  Pru-
šánek, na bedně se ještě umísti-
li M. Sůkal z  Nového Poddvoro-
va a třetí skončil tradiční účastník 
Kořínek Pavel z  Hodonína. Všem 
gratulujeme a letos znova na Ště-
pána v tělocvičně. 

1. svaté přijímání
Neděle 25. května byla pro naši 
farnost svátečním dnem. Proběh-
lo zde 1. svaté přijímání. Svá-tost 
přijalo deset dětí z Prušánek a 
jedno z Mikulčic. Slavnostní at-
mosféru umocnila hudba a zpěv 
muzikantů a zpěváků z Dolních 
Bojanovic. O květinovou výzdobu 
se postarala paní ředitelka Kris-
tová a maminky dětí. Tímto jim 
všem chci poděkovat. Dík pat-
ří taky naší katechetce paní Edi-
tě Mrlíkové a samozřejmě otci 
Hábovi, kteří děti na tento slav-
ný den připravili. Přeji dětem, aby 
ve víře vytrvaly a posilovala je. A 
pak, když v  životě přijde těžká 
chvíle, aby je vzpomínka na tento 
den posunula správným směrem.
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Setkání Evropské Charty 
venkovských obcí Starý 
Poddvorov 2014
Ve dnech 8. – 11. května proběhlo 
v naší obci malé setkání CHAR-
TY VENKOVSKÝCH OBCÍ EV-
ROPSKÉ UNIE. Jednotlivé dele-
gace z Rakouska, Švédska, Slo-
venska, Bulharska, Řecka, Es-
tonska, Irska, Polska, Lotyšska, 
Dánska a Chorvatska měly přijet 
v počtu čtyř lidí, nicméně jak už 
to tak bývá,z některých zemí do-
jeli jen účastníci dva, z dalších tři, 
ale třeba z Irska a Lotyšska na-
opak pět.Motto „Charty“ je jedno-
duché – PEOPLE MEET PEO-
PLE, lidé se navzájem potkáva-
jí… a poznávají. Po všech strán-
kách – osobní, kulturní, národ-
nostní, náboženské apod. Celý 
smysl setkávání této neskuteč-
ně pestré rodiny je v tom, že Ev-
ropská Unie není jen pro vlád-
ní představitele, bankéře, mana-
žery, není to jen o velkých měs-
tech, ale i o obyčejných lidech ži-
jících na venkově, kteří si vždy 
mají co říct. Vzájemná výměna 
zkušeností a názorů pomohla již 
několikrát najít různá řešení v ji-
ných obcích. Proto i během to-
hoto setkání našli všichni dele-
gáti nakrátko svůj domov v hosti-
telských rodinách.V průběhu čtyř 
dnů setkání se delegace sezna-
movaly s tím, jak naše obec, ale i 
okres, kraj i stát řeší otázky život-
ního prostředí, konkrétně v oblas-
ti odpadového hospodářství. Akci 
zahájila starostka obce Drahosla-
va Veselská a prezident Charty 
venkovských obcí Evropské unie 
Karl Grammanitschz Lasse (Ra-
kousko). Na pátečním worksho-
pu si účastníci a hosté vyslech-
li prezentaci Mgr. Václava Šíchy, 
odborného pracovníka v oblasti 

odpadového materiálu odboru ži-
votního prostředí Jihomoravské-
ho kraje, Ing. Kateřiny Malátové, 
pracovnice Mikroregionu Hodo-
nínsko a s řešením otázky odpa-
dů na úrovni naší obce seznámil 
přítomné Ing. Tomáš Kuchař. Do 
odpovědí na následné doplňující 
otázky se zapojil, mimo prezen-
tujících odborníků, také zástup-
ce odboru životního prostředí. Ji-
homoravského kraje, Ing. Vlasti-
mil Šunka. Zástupci jednotlivých 
zemí pak měli svůj prostor k to-
muto tématu na sobotním work-
shopu, kde v prezentacích uká-
zali, jak tuto otázku řeší konkrét-
ně ve své zemi.Součástí bohaté-
ho programu byla velmi zajíma-
vá návštěva sběrného dvoru fir-
my Tespra Hodonín s prohlídkou 
a prezentací. Odtud jsme přejeli 
do Čejkovic k neméně zajímavé 
prohlídce výroby čajů, firmy Son-
nentor. Počasí nám vyšlo na jed-
ničku, a tak jsme mohli navštívit 
naši kompostárnu a čistírnu od-
padních vod. Tam nás do detail-
ních informací zasvětil a na vše-
tečné dotazy odpověděl Ladislav 
Kašík. Do akce se také zapojily 
školy. Nejen ta naše, ale i z Dol-
ních Bojanovic a Čejkovic. Při-
pravily výstavu výtvarných prací 
z odpadového materiálu a ukáz-
ku výchovy k ochraně životního 
prostředí.Jaképak by to bylo se-
tkání na jižní Moravě bez návště-
vy sklepa s koštem vína. Využi-
li jsme kapacity sklepa U Jeňou-
ra v Nechorech, kde se během 
společně stráveného pátečního 
večera představila také cimbálo-
vá muzika ze Starého Poddvoro-
va a zazpívat a zatančit dorazili i 
naši krojovaní kluci. Část sobotní-
ho odpoledne jsme strávili v Milo-
ticích na zámku, a to jak prohlíd-

kou interiéru, tak procházkou zá-
mecké zahrady. Dva naši přátelé 
z Chorvatska a jeden z Irska ne-
pohrdli možností obléknout si do-
bový kostým a na chvíli se cítit 
jako šlechtic s modrou krví. Po-
slední zastávkou sobotní trasy 
byl výstup na rozhlednu na No-
vém Poddvorově, odkud pohled 
na naši vesnici a celé okolí mno-
hým delegátům úplně učaroval.
Celý program byl uzavřen spo-
lečným setkáním zahraničních 
hostů, jejich hostitelských rodin 
i ostatních obyvatel Poddvorova 
na závěrečném sobotním večeru 
v kulturním domě. Po vzájemném 
předání darů se při dobrém víně a 
lidové písničce utvrdila nová přá-
telství a byly odbourány jakéko-
li jazykové bariéry.Setkání bylo 
zhodnoceno účastníky, ale i pre-
sidiem Charty obcí EU jako velmi 
vydařené. Stejně tak i následné 
kladné reakce a komentář hos-
tů na facebooku byly od-měnou 
všem, kteří se na přípravě a zdár-
ném průběhu setkání zasloužili.
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Tvrdonice slaví 750 let. 
Velké číslice z napíchaného ovo-
ce na rautu vytvořily číslo 750. 
Přesně před tolika lety se písem-
né prameny poprvé zmínily o Tvr-
donicích. Tamní starosta Zdeněk 
Tesařík v sobotu zahájil vůbec 
první obecní ples a zároveň s tím 
sérii oslav tohoto výročí.
Jak uvedl, Tvrdoničtí je berou 
vážně. „Je to kulaté výročí, pro-
to si dáme záležet. Začínáme ple-
sovou sezonou. Máme tu víno od 
asi desítky místních vinařů, pro-
to budeme slavit spíš vínem než 
šampaňským. Poslední pátek v 
lednu ještě pořádáme ve Tvrdoni-
cích ples Regionu Podluží. V jeho 
jedenáctileté historii se bude po-
prvé konat u nás,“ uvedl v sobotu 
Tesařík. Největší slavnosti však v 
obci plánují až na teplé a slunné 
měsíce roku. „Po letošním jedna-
šedesátém ročníku Podluží v pís-
ni a tanci bude následovat hlav-
ní týden oslav. Čtrnáctého června 
je spojíme s vinařskou akcí Za ví-
nem na Podluží,“ pozval dopředu 
starosta. Co Tvrdoničtí připravují 
kromě otevřených sklepů? Hlav-
ním tahákem má být úspěšná slo-
venská rocková kapela Desmod. 
„Máme ji přislíbenou. V amfiteát-
ru pak vystoupí i cimbálka, domá-
cí folklorní soubory jako například 
Svéráz, nebo skupina historické-
ho šermu. Chceme zapojit všech-
ny naše spolky,“ osvětlil plány Te-
sařík.Při té příležitosti ve spolu-
práci se slovenskými Gbely ote-
vřou přívoz, zatímco trasu mezi 
Tvrdonicemi a Kosticemi budou 
opět po roce brázdit koňské po-
vozy. „Chceme slavit s celým 
Podlužím. Druhý víkend v srpnu 
na to navážeme ještě společnou 
akcí s Vinařstvím Čech Slavíci na 
Podluží. Měla by přijet Aneta Lan-

lorním sdružením ČR pořádá, 
se stane středem pozornosti ne-
jen Podluží, ale i celého Slovác-
ka a Břeclavska už tradičně první 
červnový pátek a víkend.Na pá-
teční program, ve kterém se jako 
vždy představí pět dechovek, 
se už těší dechová hudba Boja-
né z Dolních Bojanovic. Ta podle 
slov kapelníka Stanislava Ester-
ky jezdí na festival od sedmdesá-
tých let téměř pravidelně. „Bojané 
jsou jedna z prvních hudeb, kte-
rá na ročnících s účastí dechovek 
vystupovala od začátku a festival 
zahajovala,“ uvádí kapelník. Po-
každé přitom zahrají divákům své 
známé skladby i něco nového z 
vlastního repertoáru, který boja-
novická dechovka neustále roz-
šiřuje. „Letos Bojané zastupují 
mezi pěticí dechovek celé Podlu-
ží,“ upozorňuje Šlichotová s tím, 
že dále v pátek vystoupí sloven-
ská, rakouská a české dechovky. 
Ve Tvrdonicích se ale představí i 
další soubory z Hodonínska, na-
příklad Cimbálová muzika OLi-
Na z Hodonína, Dětský národo-
pisný soubor Kordulka ze Staré-
ho Poddvorova, Dětská cimbálo-
vá muzika Lužice či ženský sbor 
z Dolních Bojanovic. Ty vystoupí 
v sobotním či nedělním progra-
mu. Důležitým okamžikem festi-
valu bude například ten, kdy se v 
sobotu večer na pódiu představí 
řada známých představitelů pod-
lužáckého folkloru v programu s 
názvem Aj, vy Tvrdonice. Ten to-
tiž pořadatelé připravili k oslavě 
šedesátého výročí slavností Pod-
luží v písni a tanci. Do Tvrdonic 
však přijedou i další tanečníci a 
zpěváci  z hodonínské části Pod-
luží, kteří se hlásí do soutěží fes-
tivalu.

gerová a Chinaski,“ řekl sebevě-
domě.Už nyní Tvrdoničtí spo-
lu s historikem Emilem Kordiov-
ským pracují také na nové knize 
o obci. „Má zmapovat období od 
devadesátých let minulého stole-
tí do současnosti. Zatím to vypa-
dá, že ji uvedeme přímo při červ-
nových oslavách,“ nechal se sly-
šet Tesařík.Netajil se ani tím, jak 
moc asi připomínka výročí 750 let 
obce zatíží rozpočet. „Vydání kni-
hy nebude stát víc než půl milionu 
korun, červnové oslavy vyjdou asi 
na dvě stě tisíc,“ prozradil.Tvrdo-
ničtí se už slavností nemohou do-
čkat. „Pořádně to rozjedeme, víno 
musí téct proudem. Ať Tvrdonice 
žijú! Možná to bude i jakási připo-
mínka dřívějšího kulturního léta,“ 
vzpomněla pětadvacetiletá Ale-
na Janotová.Na první obecní ples 
zavítala i postarší Anna Čechová. 
Podle jejích slov hlavně ze zvě-
davosti. Víc ji ale láká ples Regi-
onu Podluží, kde zahraje dechov-
ka i cimbálka. „Přijdu určitě na 
všechny akce spojené s oslavami 
výročí Tvrdonic,“ ubezpečila žena

Folkloristé z Podluží se 
opět sjedou do Tvrdonic
Každoročně míří do Tvrdonic na 
Břeclavsku na slavnosti Podluží 
v písni a tanci i folklorní soubory, 
dechovky, zpěváci a tanečníci z 
Hodonínska. Nejinak tomu bude 
i letos, kdy se uskuteční už 61. 
ročník tohoto folklorního festivalu.
„Z Hodonínska přijíždí víc jak tře-
tina účinkujících a soutěžících. 
My to ale nerozdělujeme, kdo je z 
Hodonínska a kdo z Břeclavska. 
Všichni pocházejí z Podluží,“ říká 
za organizátory slavností Zdena 
Šlichtová. Obec Tvrdonice, která 
slavnosti společně se Slováckým 
Podlužáckým krúžkem a Folk-
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Týnčanka si oblíbila prvo-
republikovou módu
VVždy půvabně oblečená, bez do-
bového kloboučku neudělá prak-
ticky krok. Vypadá, jako by si od-
skočila z natáčení Četnických hu-
moresek. Studentka Masarykovy 
univerzity Marie Létalová z Týnce 
u Břeclavi se totiž zamilovala do 
prvorepublikové módy. Její vášeň 
dala vzniknout jedinečné sbírce.
„Čas od času jsem si pořídila ně-
jaký dobový klobouček, pak se k 
tomu začaly přidávat rukavičky, 
kabelky, doplňky a později odě-
vy,“ popisuje vznik sbírky, ve kte-
ré bychom našli nejeden mód-
ní kousek.„Spodní i noční prádlo, 
halenky, šaty, kostýmky, kalhoty, 
pumpky, svetry, saka, fraky, ka-
báty, pláště, čepice, šály, spole-

čenská móda 
a především 
k l o b o u k y, “ 
vy jmenová -
vá sběratel-
ka. Originá-
ly i šité repli-
ky shání sbě-
ratelka různě, 
na interneto-
vých aukcích, 

z pozůstalostí, vestarožitnictvích, 
bazarech nebo second handech. 
Najdou se mezi nimi i vzácnos-
ti.„Nejcennější je sako a plášť z 
prvorepublikového salónu Hany 
Podolské. Byl to nejvyhlášenější 
pražský salón, který tehdy udával 
tón československé módě a jeho 
značku nosily také známé filmo-
vé hvězdy,“ vypráví. První klo-
bouk v patnáctiA co vlastně he-
rečky i jejich obdivovatelky za 
první republiky oblékaly?„Dvacá-
tá léta byla ve znamení chlapec-
ké módy. Počítalo se se sportovní 
postavou, nezvýrazňoval se pas 

ani ženské proporce. Ve třicátých 
letech se to změnilo. Ženy si pro-
dloužily vlasy. Oblečení začalo 
být daleko více ženské a oslavo-
valo dámské křivky. Dbalo se na 
doplňky, kterým vévodily klobou-
ky a rukavičky. Bez klobouku teh-
dy městské ženy nešly ani do ko-
loniálu,“ směje se Létalová, kte-
rá jich má doma již přes sto pa-
desát.„Zálibu v kloboucích jsem 
zdědila po mamince, která je šva-
dlena. Svůj první jsem si koupila, 
když mi bylo asi patnáct,“ vzpo-
míná.Podle Létalové v obléká-
ní první republiky čerpá inspiraci 
i současná móda. „Stálicemi jsou 
květinové vzory, puntíky a prouž-
ky,“ říká.Jak ale dodává, dříve se 
šilo z kvalitnějších látek. „Střihy 
se příliš nelišily, některé možná 
byly propracovanější. V šatníku 
visely klasické kostýmky. Oproti 
dnešním modelům mohly mít za-
jímavější detaily, různé sklady na 
sukních, plisé, prošívání, štupo-
vání, manžetky, obšívané knoflíč-
ky. Všechno barevně ladilo,“ líčí.
Móda, jak ji známe z filmů pro pa-
mětníky, nebyla jen černá, šedá 
nebo bílá. „Ve starých módních 
časopisech se objevují návrhy, 
které jsou buď kolorované nebo 
je u nich popis materiálu a barev-
ného odstínu. Dočetla jsem se, 
že prvorepublikové herečky stá-
ly před kamerou třeba v modrých 
nebo zelených šatech,“ pokračuje 
Létalová.Kousky z její sbírky mo-
hou lidé obdivovat na různých ak-
cích. Například už tuto sobotu se 
na přehlídku módní kolekce z prv-
ní republiky mohou těšit návštěv-
níci společenského plesu města 
Mikulov. Doplní tak program, kte-
rý bude laděný do stylu třicátých 
let minulého století..

Do setkání Týnců zbývá 
už jen několik dní
Týnec nad Sázavou – Hostitel-
ským městem tradičního setkání 
všech Týnců, které se uskuteční 
21. června, se pro letošní rok stal 
Týnec nad Sázavou. Město, jež 
leží po obou stranách řeky Sá-
zavy a první písemná zmínka o 
něm pochází z roku 1318. Z více 
než desítky Týnců je tak benja-
mínkem. „Město připravuje pes-
trý program, z kterého si vybe-
re snad každý,“ uvedla Michaela 
Příkopová z tiskového oddělení 
Městského úřadu Týnec nad Sá-
zavou s tím, že kromě celé řady 
koncertů, tanečních, pohybových 
a divadelních vystoupení nebu-
dou chybět ani sportovní klání v 
podobě turnajů ve fotbale, volej-
bale, florbale, bowlingu či stolním 
tenise a také soutěže hasičských 
sborů.„V rámci setkání Týnců se 
uskuteční i spanilá jízda motocy-
klů Jawa z Týnce do Konopiště. 
Tuto jedinečnou akci pořádá fir-
ma u příležitosti 85. výročí zahá-
jení výroby a to pro všechny maji-
tele strojů této značky.  
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Weinboutique und Heuri-
gen Roland Schöller
Seit 1.Oktober 2013 existiert in 
Schrattenberg ein neues Wein-
gut. Roland Schöller übernahm 
den Betrieb von Hans und Ilse 
Ipsmiller. Herzstück des Betrie-
bes ist das Heurigenlokal in der 
Schrattenberger Kellergasse „Tri-
ft“. Der neue Heurigenwirt ver-
köstigt seine Gäste mit sehr in-
novativen Speisen. Ein kleiner 
Auszug seiner Speisekarte: La-
vendellungenbraten mit Frischkä-
se, Saurüssel, Lachsbrot, Puten-
brust mit Ziegenkäse, Winzerjau-
se, Weingartensalat... Der nächs-
te Heurigentermin: 12. Juni bis 7. 
September 2014. Während die-
ser Zeit wird auch die neu revita-
lisierte Gartenterrasse des Heu-
rigen geöffnet sein, sodass die 
Gäste gemütliche Abende inmit-
ten der Schrattenberger Weingär-
ten genießen können.
17 verschiedene Weine von 12 
verschie-denen Rebsorten run-
den das Angebot des Heurigen 
ab. Roland Schöller versucht 
auch im Weinkeller seine Hand-
schrift zu hinterlassen. Im Sorti-
ment befinden sich seit kurzem 
der Blaue Portugieser weißge-
presst, der Zweigelt Rose, der 
Gelbe Muskateller sowie 2 Per-
lweine. Ein baldiger Besuch bei 
diesem Heurigenlokal in Schrat-
tenberg ist sicherlich eine gute 
Idee um einen gemütlichen 
Abend zu verbringen.

Projekt „Rundum gsund 
im Weinviertel“ gewinnt 
NÖ Vorsorgepreis
Der Vorsorgepreis feiert 5-Ja-
hr-Jubiläum und 9 brillante Sie-
gerprojekte! Vertreter der krea-
tivsten und innovativsten Gesun-

dheitsprojekte aus ganz Öster-
reich standen am Sonntag, 23. 
März 2014 im Auditorium Grafe-
negg auf der Bühne und begeis-
terten die rund 1.000 geladenen 
Gäste mit Esprit, Ideenvielfalt 
und Nachhaltigkeit. Der Vorsor-
gepreis wurde im Jahr 2008 vom 
niederösterreichischen Lande-
shauptmann-Stellvertreter Mag. 
Wolfgang Sobotka mit der Idee 
ins Leben gerufen, Initiativen mit 
Vorbildwirkung zu würdigen und 
die Bevölkerung für das wichti-
ge Thema Gesundheitsvorsorge 
zu sensibilisieren und motivieren. 
Seither wurden insgesamt 1.416 
Vorsorgeprojekte aus ganz Ös-
terreich eingereicht und 45 pro-
jekte ausgezeichnet.
Die Sieger 2014 Auch beim »Vor-
sorgepreis 2014« wurden 9 Sie-
ger - jeweils die 2 besten Projek-
te (österreichweit und niederös-
terreichweit) in den Kategorien 
Betriebe, Bildungseinrichtungen, 
Gemeinden/Städte, private Initi-
ativen sowie ein Sonderpreis der 
Jury gekürt. Der »Vorsorgepreis 
2014« ist mit 3.000 Euro dotiert 
und jeder Sieger erhält außerdem 
die aus Bronze gegossene Tro-
phäe, welche die Göttin der Ge-
sundheit „Hygieia“ symbolisiert.
Kategorie „Gemeinden/Städte“
Gewinner Niederösterreich
Projekttitel: Rundum Gsund im 
Weinviertel
Einreicher: LEADER Region We-
inviertel Ost und ck gesundhe-
itsmanagement, WeinviertelRun-
dum Gsund im Weinviertel ist ein 
regionales Gesundheitsförde-
rungsprojekt in der LEADER Re-
gion
Weinviertel Ost. Insgesamt wur-
den in 5 Kleinregionen 16 Regi-
onsprojekte umgesetzt. Durch 

die Fokussierung auf Aspekte der 
seelischen und sozialen Gesun-
dheit, die besonders durch Ver-
netzung und Partizipation ge-
fördert wurden, konnte auch ein 
Beitrag zur Lebensqualität sowie 
zum Regionsbewusstsein ge-
leistet werden. Besonderen Stel-
lenwert haben die kleinregiona-
len Gesundheitsbeauftragten, die 
künftig in der Region Projekte als 
zentrale Ansprechpersonen be-
raten. Der niederösterreichische 
Preis in der Kategorie „Gemein-
den/ Städte“ wird von der NÖ Ver-
sicherung unterstützt.
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