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Dolní Bojanovice
Ze slovácké chalupy

Dne 16. srpna jsme jako členové
Muzejního spolku přijali pozvání
na akci „Žně našich dědů“ d pana
Josefa Netopila (majitele tamního
Muzea zemědělské techniky) do
Pravčič. Pořadatelé se nechali inspirovat u nás v Bojanovicích na
„Žních našich předků“.Jsme rádi,
že jsme se mohli této události zúčastnit a navzájem se inspirovat novými nápady do budoucna.
Vřele můžeme doporučit i návštěvu Muzea zemědělské techniky,
které pan Josef Netopil a synové
zbudovali. I dále pracují na obnově dalších exponátů.

Beseda u cimbálu

Příjemný letní večer prožili všichni, kteří první srpnovou sobotu
přišli ke Slovácké chalupě na Besedu u cimbálu. O milé zahájení
večera se postaraly děti z místního souboru Slunéčko, pod vedením Gábiny Komosné a Petry Sklenské. V programu zazpívaly pořádající bojanovský Ženský sbor a mužský sbor Vox Vini
se svými hosty z Lanžhota, Mutěnic, Moravské Nové Vsi, ženy
z Kostic, Březí a Velké nad Veličkou. Představili se i místní sólisté Katka Zigáčková, Anička Řezáčová a Vojta Račický. Pořad
zpestřil temperamentní verbuňk
v podání mladého šohaje Renka
Zhřívala ze sousedního Josefova a Martina Vaculíka, tanečníka,
verbíře a letošního Stárka Podluží. Účinkující doprovázela cimbálová muzika Vojara s primášem
Tondou Pavlušem juniorem. Teplé letní počasí, malebné prostředí
Slovácké chalupy a dobrá muzika
přispěly k tomu, že se zábava u
cimbálu protáhla do pozdních nočních hodin. Děkujeme

všem, kdo pomohli Besedu u
cimbálu jakkoliv připravit, zvláště Obci Dolní Bojanovice za všestrannou podporu.

mnoho dalších úspěšných let působení na hudební scéně.

Traktoriáda

V sobotu 2. srpna 2014 se v naší

Rodičovské centrum slu- obci uskutečnil 4. Ročník Traknéčko
toriády . Byla zahájena spanilou
V září proběhla přednáška o první pomoci při drobných zraněních
a úrazech dětí a podzimní burza
dětského oblečení. A co nás čeká
tento podzim? Pouštění draků,
přednáška paní Mgr. Bendové
na téma Prevence šikany, přednáškový cyklus Harmonie v práci
i v rodině pod vedením Jindřišky
Dvorské a mnoho jiného.Všechny maminky, i ty které dosud rodičovské centrum nenavštívily, zveme každé pondělí a čtvrtek od 9
do 12 hodin na Orlovnu. Ani letošní prázdniny v rodičovském
centru Sluníčko se neobešly bez
výletů a pobytů na orelském hřišti. Děti potěšil výlet do Babylonu
ve Strážovicích, kde se všichni
pořádně vydováděli. Zajímavý byl
i výlet do lesa s panem hajným,
který nám pomohl pojmenovat
stromy, květiny, houby a pověděl
nám mnoho zajímavostí ze života lesních zvířat. Někteří z nás si
také odlili ze sádry stopy lesních
zvířat. Vše jsme zakončili opékáním špekáčků.

Koncert

V neděli 29. června se uskutečnil koncert k 55. výročí DH Bojané. Pořadem plným nezapomenutelných melodií provázel Karel Kopřiva a Dagmar Bělicová a
jako host v vystoupila kapela Pohoranka. Z a těch pětapadesát
let ušli naši Bojané kus cesty, na
který všichni přítomní v sále mohli během tohoto koncertu zavzpomínat. Přejeme dechové hudbě

www.dolnibojanovice.cz

jízdou obcí do prostoru Rybníčky. Stroje byly řazeny od nejmenších traktorů až po největší a jako
„čestný host“ jela Tatra 138 jeřáb. Přehlídka začala přetahováním traktorů na laně s větším počtem mužů, pak následoval válec
naplněný pískem, se kterým uvízl
v bahně pan Robert Čížek. Akce
pokračovala na rozbahněném
svahu, který jako první zdolávaly TERY, dále pak traktory vlastní
výroby a nakonec traktory veteráni. Pro ztížení terénu byl svah zorán za pomoci Dertíku a promočen vodou. Program pokračoval
jízdou čtyřkolek, které předváděly neuvěřitelnou jízdu. Pořadatelé
děkují obecnímu úřadu, firmě Lukrom, všem, kdo pomáhali s organizací a také všem závodníkům. Vyhodnocení a předání cen
provedl starosta obce pan Jansa.

Zarážání hory

Letošní Zarážání hory za účasti místních vinařů, otce Petra, zastupitelů, hotařů, obecního policajta a krojované chasy proběhlo v neděli 24. srpna v areálu vinných sklepů. K poslechu a během
ceremonie hrála cimbálová muzika Grajcar a přispěla tím k slavnostnímu průběhu celého aktu.
Současně se Zarážáním hory
proběhlo i ne-tradiční Zahrávání hodů s místní, mladou cimbálovou muzikou Stupava. Děkujeme vinařům a krojované chase za
příjemně strávené nedělní odpoledne.
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Hrušky
Byli jsme v divadle Polár- Nový CTPark u Hrušek: ve a děti si ze Zbrojovky odnesly navíc jeden životní zážitek.„Chtěhře jsou dva zájemci
ka
Dne 26. listopadu 2014 celá hrušecká škola navštívila divadelní
představení Pět báječných strýčků, které podle Františka Nepila upravil Radim Toman a Michal
Sopouch. Divadlo Polárka nás
opět nezklamalo. Od začátku do
konce se bavili malí i velcí. Inscenace Pět báječných strýčků vypráví příběh malé Minky, která se
vydá na hory se svým tatínkem.
Minka však hned první den na
horách onemocní angínou a místo lyžování musí ležet v posteli.
Naštěstí je tady pětice báječných
strýčků a jejich zaručeně pravdivých příběhů. Minčin souboj s angínou se změní v jedno velké napínavé dobrodružství a Minka se
ani chvilku nenudí. Mgr. Lenka
Holečková.

Dětský národopisný soubor Šáteček

Dětský národopisný soubor Šáteček vystupoval na Vánočním
veselení v Hruškách. Po náročné přípravě na vystoupení, kdy
trénink probíhal v garážích a po
sklepách, se děti konečně dočkaly adventního vystoupení, které navodilo atmosféru Vánoc, na
které se všechny děti jaksepatří
těší. Doufáme, že se snad všem
přihlížejícím vystoupení líbilo a
budeme se těšit na další kulturní akci. Dále oznamujeme svým
členům i případným novým zájemcům, kteří by chtěli navštěvovat náš souborek, že po dobu výstavby tělocvičny se zkoušky Šátečku nebudou konat. Termín zahájení činnosti vyhlásíme místním rozhlasem a zveřejníme na
plakátech v MŠ a ZŠ.

Společnost CTP získala strategický pozemek u Hrušek blízko
hranic se Slovenskem a Rakouskem. CTPark Hrušky se nachází
v centru trojúhelníku dopravních
cest Vídeň – Bratislava – Brno
s napojením na mezinárodní silnici E65. Díky tomu je ideálním
místem pro přeshraniční logistiku a pro dodavatelské řetězce.
Po vstupu nových nájemců, které
CTP vyhledává, nabídne CTPark
Hrušky nová pracovní místa. Jejich počet bude záviset na potřebách budoucích nájemců parku.
V současné době CTP jedná se
dvěma potenciálními nájemci.„Již
několik let se setkáváme se zájmem firem, které by chtěly působit na jižní Moravě. Bohužel je ale
trh s tímto typem komerčních nemovitostí v této lokalitě téměř zaplněný. Proto může být CTPark
Hrušky vhodným místem pro zájemce o podnikání ve strategické lokalitě s vynikající infrastrukturou,“ uvedl ředitel projektů CTP
na jižní Moravě Tomáš Budař.

Fotbalová přípravka z Hrušek si zahrála před 6500
diváky
Prvoligový zápas Brna s Ostravou si malí hrušečtí fotbalisté užili. Přivedli své idoly na trávník a
o pauze změřili síly mezi sebou.
Přímo na hrací ploše před plnými
tribunami.
Podzimní přátelské utkání loňského roku mezi Sokolem Hrušky
a Zbrojovkou Brno vnuklo myšlenku trenérovi starší přípravky Sokola Hrušky Aleši Trechovi
uspořádat pro své mladé fotbalové hráče návštěvu v zákulisí prvoligového stadionu. To se povedlo

www.hrusky.cz

li jsme návštěvu spojit s ligovým
zápasem, tak aby naši mladí poznali svoje fotbalové idoly i osobně. Od myšlenky po uskutečnění sice uběhlo téměř půl roku, ale
nakonec jsme vypravili zájezd na
moravské derby mezi Zbrojovkou a Baníkem Ostrava,“ popisoval zrod povedené akce trenér
Aleš Trecha. Po nutných formalitách se vydalo 23 mladých hráčů Hrušek spolu se třemi trenéry
na obhlídku zákulisního života, a
to těsně před ligovým zápasem.
„V šatně již byly připravené dresy na uvítací ceremoniál. Nesmělo chybět seznámení se s trávníkem stadionu, skupinové focení a malé přezkoušení z historie
domácího klubu. Pan Hejn nás
pak zavedl do VIP salonku, kde
připravil klub pro děti pohoštění.
Takto posilnění a již převlečení do
dresů Zbrojovky a Baníku šli hráči
přípravky konečně navštívit šatnu
domácích hráčů. „Jejich profesionální a přátelský přístup k nejmladším kolegům, ochota k focení, to bylo pro děti nezapomenutelným zážitkem,“ popisoval člen
realizačního týmu, jak dětem jiskřily oči.Bohatý program však ještě nekončil. To nejlepší teprve přišlo, vyjít za ruku s prvoligovými
fotbalisty na trávník stadionu. V
ochozech pak sledovaly děti více
než fotbal pyrotechnické efekty v
obou fanouškovských táborech.
„O poločase si 6500 diváků krátilo přestávku sledováním hry našich fotbalistů mezi sebou. Zápas
skončil nerozhodně, stejně jako
prvoligové derby,“ podotkl Trecha. Návrat s partou spokojených
dětí i rodičů byl tou nejlepší odměnou za dlouhou přípravu.
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Josefov
Hody

Naše hody jsou jedny z nejkrásnějších na Podluží a hojně navštěvovány jak chasami, tak milovníky folkloru. Letos knám zavítali starostové z okolních obcí,
sochaři zesochařského sympozia v Lužicích a tradičně lázeňští
hosté. Hody v Josefově mají svoji historickou tradici a musíme se
je snažit zachovat, co nejdéle to
bude možné v podobě, jak je známe. V dohledné době nás čeká
výměna lan zeleného a položení pletiva, abyse po něm mohla
pnout popínavá zeleň, tím ušetříme do budoucna spoustu času
při přípravě hodů. Vína byla letos vynikající, tak nezbývá, než si
přát, aby příští hody byly minimálně stejně krásné jako letošní neli, lepší k tomu budeme potřebovat několik párů šikovných rukou,
zdravé myšlení, méně pak řečníků.Starosta děkuje všem, kteří se
zasloužili o zdárný průběh hodů a
předhodového zpívání.

Plkač Trophy Cup 2014 ve
výsledcích

V sobotu 9. srpna 2014proběhl
čtvrtý ročník závodů fréz, plkačů, traktorů veteránů a traktorů
skoro nových. Zahájení proběhlo v14.00 hodin u Rybníčku zápisem do startovní listiny a narážením startovních čísel. Do závodu se přihlásil 19strojů, což bylo o
jeden méně, jak v loňském roce.
Do závodu se tak jako v loňském
roce nepřihlásil žádný závodník s frézou, proto byla tato kategorie pro letošní ročník zrušena. Pro další ročníky bude zavedena nová kategorie Plkač mini,
pro tovární stroje, které nedosahují takových časů, jako stroje
domácí výroby.Diváků bylo i díky

příjemnému počasí nejvíce ze
všech ročníků a vytvořili neskutečně bouřlivou, ale přátelskou
atmosféru a celé soutěži dali kulisu velkého závodu, bouřlivější
než v Monze. Po zaváděcím kole
v15.00 hodin proběhl start podle
kategorií. Plkače jely mírně upravenou,přes2,5km dlouhou trať,
velmi technickou oproti minulým
ročníkům a doplněnou o cca kilometrové prodloužení,jednu těžkou obracečku a šikanu z pneumatik.
Couvat se nikomu letos nechtělo, pouze obhájci, ale ten neměl
vyzyvatele, tak necouval.Umístění na stupních vítězů v kategoriích:II. Plkač–1. Ladislav Ištvánek (Prušánky, stroj Drak) 2. Roman Maršálek (Dol. Bojanovice,
stroj MT 8)3. Jan Vajbar(Kroměříž,stroj Zelený)III. Traktor veterán–1. Milan Maláník(Dol. Bojanovice, stroj Pekelný stroj25) 2.
MartinTomaštík(strojBohouš25)
3.Antonín Hanák(stroj Bedřich25)
IV. Traktor skoronovic–1.Rostislav Svačina(Podivín, stroj Zetor)
2. Zdeněk Prát ml. (stroj Šemík)
3. Aleš Tománek (stroj Erteplomet).

Rybářské závody

V sobotu 30. srpna odpoledne
naši rybáři uspořádali rybářské
závody pro děti i dospělé. Dětí i
dospěláků přišlo dost a při tomto tichém a klidném sportu nebo
chceme-li koníčku,se všichni příjemně pobavili. Ryby byly docela
zakrmené, tož braly málo, ale kdo
chytat umí, bylo vidět.
Občerstvení bylo dostatek a nejlepší rybáři si odnesli krásné
ceny. Starosta děkuje pořadatelům.

www.josefov.eu

Zarážání hory

Starosta děkuje všem, kteří se
zasloužili o zdárný průběh Zarážání hory, kterou jsme tradičně
zarazili v areálu u vrb a následně
jsme poseděli Pod zeleným, kde
nám k poslechu zahrála cimbálka Zádruha. Letošní ročník, byl
co do počtu účastníků opět hojně navštíven a tato vinařská slavnost, při které se můžeme všichni setkat spolu i s přáteli odjinud v
přátelské atmosféře je neodmyslitelnou tradicí naší obce.Upřímné poděkování starosty si zaslouží pan Petr Bílek s obecními zaměstnanci, kteří přichystali horu,
zázemí a část pochutin, pan Jan
Netík za průvodní slovo s horenským právem, paní Růžena Bílková st. za přichystání kytice,
naši myslivci, kteří věnovali srnčí
na guláš, Josefovští mužáci, kteří dali vyniknout svému zlatu v hrdle,všichni vinaři, kteří věnovali či
přinesli na ochutnávku víno, aby
se s ním pochlubili a hospodský
Zdeněk Klečka, který nám pochutiny nachystal a věnoval nějaké to
pitivo.

Josefovský helovín

Starosta děkuje všem, kteří se zapojili do podzimní akce Josefovský helovín,o nejlépe vyzdobenou zahrádku dýňovými výtvory.
Bylo k vidění několik originálních
výtvorů i krásně vyzdobených zahrádek. Protože nebylo vyzdobeno tolik zahrádek, byli obdarováni všichni zúčastnění.Nekrásnější
zahrádku pak měla Táňa Prčíková a nejoriginálnějšího strašáka
vytvořila Jitka Redková
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Kostice
Kostice se brání kamio- průmyslové zóny v Břeclavi pros- samotní občané,“ uvedla starosttě pod mostem v břeclavské Bra- ka Kostic Anna Bradávková. Podnům
Zhoršení životního prostředí,
hlučnost, prašnost, ale i zničení
tradičního rázu obce nebezpečným provozem. Navíc narušená
statika domů kolem hlavní silnice a snížení tržní hodnoty všech
nemovitostí v Kosticích. To jsou
podle jednoho z tamních obyvatel důsledky toho, že obcí denně projíždějí stovky kamionů mířících do Břeclavi.
„Podle mého názoru neexistuje žádný důvod, proč by Kostice
měly sloužit městu Břeclav jako
jeho obchvat. Neřešení problému s dopravní obslužností průmyslové zóny v Bratislavské ulici
a současně umožnění jejího dalšího rozvoje má pro Kostice jednoznačné negativní dopady,“ zamýšlí se na internetovém diskuzním fóru obce obyvatel Kostic, který se podepsal jménem Lubomír Kamenský. Jak dále uvedl, připadá mu, že se s nevyhovujícím stavem obyvatelé Kostic i
vedení obce smiřuje. „Myslím, že
žaloba obce Kostice za způsobené škody proti městu Břeclav by
musela uspět u každého soudu.
Případně, proč není možné prostě zakázat nákladní dopravu,
která nesouvisí s dopravní obslužností dotčených obcí? Město Břeclav profituje z rozvoje průmyslové zóny v Bratislavské ulici na úkor Kostic,“ míní.A starostka Kostic Anna Bradávková s ním
souhlasí. „Tímto problémem se
už zabývala rada obce. Jediným
řešením je buď obchvat Břeclavi,
nebo vystavění nájezdu a sjezdu
z dálnice za Kosticemi směrem
na Břeclav. Kamiony do té doby
budou obcí zkrátka projíždět, protože jinak nemají kudy. Do malé

tislavské ulici neprojedou,“ je si
starostka vědoma velkého problému. Jak dodala, studii na nájezd a sjezd už si obec nechala
zpracovat. Přitom zjistila, že za
dvanáct hodin projede přes den
Kosticemi kolem dvou set sedmdesáti kamionů.„Když jsem volala do Břeclavi, abych zjistila informace kvůli územnímu plánu, řekli mi, že máme ještě chvilku s nájezdem počkat. Že by se měl začít obchvat Břeclavi řešit, jenže to
už je taky pár let. A obchvat pořád vypadá nejistě,“ tuší Bradávková.Jak však dodala, jeden z bývalých zastupitelů Kostic už dříve
upozorňoval na to, že problém
s kamiony mají i další obce. A
mnohdy mnohem větší. Takže je
těžké předpokládat, že by Kostice získaly potřebné peníze. Přestože i starostka potvrdila, že některé domy jsou kvůli kamionům
popraskané.

Kniha o dějinách vesnice
semkla Kostické

Kostice - Po knize Kostice, která líčí dějiny obce do devadesátých let minulého století, vytvořili tamní obyvatelé další literární
dílo plné zajímavých faktů o jejich
vesnici.
V něm mapují vývoj společenských organizací, spolků a tradičních zvyklostí od konce tisíciletí po současnost. Svazek pod
názvem Kostice na přelomu tisíciletí chtějí představit v prosinci.
V nákladu tisíce kusů.Spis tvořili všichni. „Jsem velmi radostná z toho, že se do toho všichni z obce tak pustili a o vývoj knihy se zajímali, protože dílo je právě o tom, jak život v obci vnímají

www.kostice.cz

le ní lidé Kosticemi žijí a umějí navzájem spolupracovat a pomáhat
si. „I když je dnes už jiná doba a
lidé se tolik nescházejí jako dřív,
tady u nás se sbližujeme. Třeba
právě skrze tvorbu knihy,“ doplnila starostka. Dvou set padesá¬tistránkový spis o Kosticích vznikal
jeden rok. Po tu dobu na obsahu spolupracovalo pětapadesát
lidí rozdělených do několika oddílů. „Vytvořili jsme skupiny, které si
rozdělily práci na jednotlivých sférách knihy. První skupina zajišťovala podklady a připravovala text,
lidé v druhé skupině se postarali o fotografie. Emil Kordiovský
pak celou knihu zeditoval a dodal historický podtext k některým
pasážím,“ vyprávěla Bradávková. Podle jejích slov, ale tato práce nebyla vůbec jednoduchá. „Při
první schůzce s panem Kordiovským jsem měla obavy, že to nesvedeme. Bála jsem se, abychom
se tohoto úkolu zhostili dobře jednak i proto, že nás na knize pracovalo hrozně moc a každý z nás
to viděl trochu jinýma očima,“ přiznala Bradávková. Nejobtížnějšími se staly části o kostických
osobnostech. „O významných lidech naší obce jsme hledali informace jen velmi těžko. Navíc jsme
se děsili toho, abychom na někoho nezapomněli a ten se pak necítil dotčený,“ zmiňuje Bradávková. Hudební umělci Kostic se
představují na CD disku s názvem Tá kostická dědina, který
měl vyjít společně s knihou. Nakonec se ale dostal do prodeje
dřív.
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Ladná
Fotbalový turnaj ulic

V sobotu 19.července se na hřišti TJ Sokol konal třetí ročník fotbalového turnaje ulic, do kterého nastoupilo celkem osm týmů.
Turnaj se hrál systémem „každý s každým“, jedno utkání trvalo dvakrát deset minut. Hra i nasazení hráčů se muselo přizpůsobit tomu, že týmy tvořili nejen dospělí, ale také děti. V některých
týmech si dokonce zahrály i ženy.
Nejmladší účastnicí byla Eliška
Áčová, nejstarším hráčem byl Josef Vaněk, který kromě hraní koučoval tým Anenské uli-ce. A že
mu obojí činnost šla dobře, o tom
svědčí obhajoba prvního místa z
loňského roku. Na druhém místě
se umístili hráči z ulice Ořechová
a na třetím ulice Úlehlova

Ladenské úspěchy

Při příležitosti výstavy „Josef
Lada – výběr z díla“ Městské muzeum a galerie Břeclav uspořádalo soutěž pro děti „Josef Lada očima dětí.“ Do soutěže přišlo přes
dvě stě děl, ze kterých odborná
porota vybrala ty nejlepší. Děti
byly slavnostně oceněny na vernisáži výstavy 27. 5. 2014, za přítomnosti pana Josefa Lady ml. V
kategorii C2 –Ladova vesnice v
komiksu (žáci 8.-9.třídy) zvítězil
Petr Mendl, v kategorii C3 - Ladova vesnice v komiksu (studenti středních škol) obsadil Roman
Julínek 3.místo.

Slovácké sdružení
štorfčané

lan-

Letošní rok nám začal již
18.1.2014, kdy jsme zpívali na
akci v Hrušovanech nad Jevišovkou na oslavě narozenin. Skladba písní byla výborná, všichni
jsme si večer užili. Jako každý rok

jsme podpořili zpěvem fašank v
Ladné. Ten letošní se obzvlášť
vydařil také díky slunečnému počasí. Již opakovaně nás pozvali na Předhodovní zpívání do Přítluk, které se konalo 3.5.2014.
Přehlídka mužských sborů se letos konala v Moravském Žižkově dne 10.5.2014. Kromě našeho sboru se zde představilo dalších 15 sborů slováckého regionu, které doprovázela Cimbálová
muzika sourozenců Osičkových z
V. Bílovic. Letos jsme byli požádáni Spolkem Vinařů ze Zaječí,
abychom obohatili zpěvem místní akci Dnů otevřených sklepů v
Zaječí dne 24.5.2014. Postupně
jsme navštívili bezmála 20 místních sklepů, ochutnali výborná
zaječská vína a zazpívali všem
návštěvníkům. Dne 31.5.2014
nás pozvali naši kamarádi z Prušánek na Zpívání do Nechor. K
prestižnímu vystoupení našeho sboru patřila účast v programu Tvrdonských národopisných
slavnostech 8.6.2014. Letošní ročník byl věnován 100. výročí 1. světové války. V nedělním
odpoledni se kromě sborů Koňaré z Poštorné, Charvátské Nové
Vsi, Lanštorfčanů předvedl také
Klub vojenské historie v dobových uniformách.Patrně po vzoru zaječských vinařů uspořádali v Přítlukách dne 5.7.2014 akci
Dny otevřených sklepů, na které jsme také přispěli svým zpěvem.V srpnu nás již tradičně pozvala starostka obce Zaječí paní
Hasilíková na Svatovavřineckou
neděli k místní kapličce. Poslední akcí bylo Vinobraní v Horních
Bojanovicích 6.9.2014, kde v bohatém odpoledním programu kromě našeho sboru vystoupila také
děvčata z Moravské Nové Vsi

www.obecladna.cz

a všem zahrála dechová hudba Hornobojani. Jako každý rok
pojedeme 27.9.2014 do Brna na
Pochod Moravanů. Vystoupení zahrnuje zpěvy v kostele Sv.
Tomáška, kde je úžasná akustika, následuje pochod přes Nám.
Svobody. Letos ještě plánujeme
zpívání na sv. Mikuláše u kostela společně s ladenskými dětmi a
vánoční zpívání na Štědrý den na
hřbitově v Ladné. Hodovému veselí ve dnech 20. a 21. září předcházelo Předhodovní zpívání,
které pořádá Slovácké sdružení Lanštorfčané. V jejich programu vystoupil mužácký sbor z Valtic, Charvátské Nové Vsi a Vrbice. Zatančil Slovácký krúžek Hrozen z Velkých Bílovic a hudební
doprovod zajistila Cimbálová muzika Jožky Severina s primášem
Janem Blažkem. Hostem pořadu byla lidová zpěvačka Jana
Otáhalová ze Starého Poddvorova. Poprvé se letos hody konaly
na prostranství před halou. Mája
byla postavena pomocí jeřábu,
tak jako každoročně. V hodovém
průvodu bylo 9 krojovaných a mužáci. Hody doprovázela dva dny
dechová hudba Zlaťulka a hodky
dechová hudba Liduška.
Funkci stárka zastával Jan Hrdlička. Poděkování za zdárnou organizaci hodů patří především zaměstnancům obecního úřadu.
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Lanžhot
Kniha

Lanžhot – to byl název poslední
vydané knihy v roce 1983. Myslím, že není domácnosti v naší
obci, kde by tato kniha chyběla.
Spoluvydavatel – tehdejší jednotné zemědělské družstvo ji věnovalo svým členům a rovněž byla
možnost si knihu koupit.Po třiceti
letech Zastupitelstvo města Lanžhot schválilo vydání nové knihy o
Lanžhotě. Z nabídek na zhotovení byla vybrána dvojice Stano Belan - Emil Jirman, která již
při prvním setkání s představiteli obce a komisí pro vydání knihy
měla rozsáhlé znalosti z historie i
současnosti naší obce. V současné době je v konečné fázi zpracování. Jednotlivé kapitoly sice čerpají z historie, ale jen krátce. Více
se píše o dnešní době, aby byl
zachycen stav pro další generace. Text je doplněn vhodnými fotografiemi. O vydání nové knihy
budete včas informováni.Rozsah
knihy je omezen počtem stránek,
proto není možné např. jmenovat
všechny, kteří se zabývají zhotovováním krojových součástí. Z tohoto důvodu uvažujeme o vydání
místní brožurky, která by zachytila všechny tyto osoby včetně ukázek jejich prací, dále např. všechny zpěváky, zpěvačky, sportovce
a jiné. Tato brožura by byla vzpomínkou na již nežijící osobnosti,
prezentací současných a možná
i rodících se z nynější mladé generace

Devadesát - ZŠ

Kvapem se blíží devadesáté výročí založení Masarykovy základní školy Lanžhot, která v minulosti působila pod názvy Občanská
škola, Měšťanská škola, Základní devítiletá škola nebo Základ-

ní škola. Kulaté výročí oslaví poslední listopadový pátek a sobotu akademií a Dnem otevřených
dveří, spojeným s tradiční adventní výstavou. Podrobný program oslav bude uveden na pozvánce. Historie měšťanky, jak ji
mnozí dodnes nazývají, se začala psát vlastně již v červu 1923.
Tehdy obecní zastupitelstvo dalo
souhlas se zřízením měšťanské
školy. Výstavba začala v březnu 1924 a pravidelná výuka byla
zahájena 1. prosince 1924. Staré školní kroniky nám umožnily
na-hlédnout do historie a podrobně přiblížily změny, jimiž škola za
dobu své existence prošla. O proměnách od počátku školy až po
rok 2004 jste si přečetli v dříve
vydaném almanachu.Kolik žáků
prošlo mohutnými vchodovými
dveřmi, kolik jich sedělo v lavicích, kolik učitelů se vy-střídalo u
tabule? Jací asi byli? Vzpomínky
i jiné články našich žáků a učitelů
bychom chtěli zveřejnit v rozšířeném zpravodaji číslo 4. Uvítáme
každý zajímavý postřeh, příběh
z doby školní docházky, životní
úspěchy i peripetie. Proto se na
Vás opět obracíme s výzvou: Tyto
Vaše vzpomínky na léta strávená
ve školních lavicích a staré fotografie (k zapůjčení) přineste do
kanceláře školy.

Den koní

Již čtvrtým ročníkem Dne koní
v Lanžhotě se prezentuje místní spolek Koňské stezky Podluží, nejen místním občanům, ale
i přespolním divákům. Letošní
akce se konala 16. srpna, opět na
škvárovém hřišti ve spolupráci s
rančem Ostředek. I přes vrtkavé počasí dokázala přilákat mnoho spokojených diváků.Po slav-

www.lanzhot.cz

nostním nástupu se konala vozatajská hobby soutěž O pohár starosty města Lanžhot.Vítězem této
soutěže se stal Zdeněk Uher ml.,
který si obhájil loňské první místo. Další místa v pořadí zůstala v
rodině s dlouholetou formanskou
tradicí Ciprysových. Na druhém
místě skončil František Ciprys
st. a v těsném závěsu na třetím
místě jeho vnuk Marek Ciprys ml.
Dále byla porotou udělena cena
Tereze Kořínkové za „nejčistší jízdu“ s dvojspřežím.Celkem se zúčastnilo jedenáct vozatajů z toho
dva přespolní účastníci z Krumvíře a Malacek. Kulturním zpestřením programu byla country skupina z Charvatské Nové Vsi, která
si říká Country rebels, pod vedením Libuše Vojtekové. Dále odpoledne pokračovalo westernovou
soutěží v sedlech O pohár rančera. Soutěže, která měla dvě kola,
se zúčastnilo třináct jezdců. Prvním kolem byla soutěž Barrelrace a ve druhém kole se soutěžící
utkali ve slalomu kolem tyčí. Výsledné časy obou soutěží se sčítaly a vítězem se stal Květoslav
Adler z Moravské Nové Vsi, na
druhém místě skončil Michal Blažej, který po dosavadní tři ročníky
byl vždy vítězem, a na třetím místě se umístila Žaneta Prajková z
Kostic. Hlavním lákadlem jezdeckého odpoledne byla Sandra Doležalová se svým lipickým koněm,
kdy ve dvaceti minutové ukázce
drezúrních a kaskadérských prvků ukázala perfektní souhru koně
a jezdce. Po závěrečném vyhodnocení soutěží nám jenom plánované vození dětí zkrátila malá
bouřka, která ukončila celé odpoledne, ale i přesto byla tako akce
vydařená.
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Lužice
Činnost obecní policie

V uplynulém období spočívala činnost strážníka obecní policie zejména v dohledu nad dodržováním veřejného pořádku, nočního klidu při akcích pořádaných v obci, jako např. krojované hody, sochařské sympozium či den česko-francouzského partnerství.Sledoval také dodržování pravidel silničního provozu, zejména dodržování zákazu zastavení a stání na nepovolených místech. Dále činnost strážníka směřovala k dohledu nad zahrádkářskými oblastmi a k jejich
kontrole při předcházení krádeží
zde pěstovaných plodin.Bylo projednáváno celkem 14 přestupků,
z toho 4 přestupky proti majetku,
5 přestupků proti veřejnému pořádku a občanskému soužití a 5
přestupků na úseku dodržování
pravidel silničního provozu.Čtyři
skutky byly postoupeny k řešení
komisi k projednávání přestupků
v obci Lužice, jedna věc byla postoupena Policii ČR k dalšímu šetření. Ostatní přestupková jednání byla řešena domluvou.V uvedeném období byl také proveden
odchyt tří psů. Dva byli umístěni v
útulku pro psy v Hodoníně, jeden
byl vrácen majiteli.V dalším období bude činnost strážníka zaměřena zejména na kontrolu okolí
účelových a místních komunikací v obci a její blízkosti se zaměřením na zakládání černých skládek, což se v poslední době stává
stále větším nešvarem. Další činnost bude směřována ke kontrole
dodržování zákona č. 379/2005
Sb. o ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky,
alkoholem a jinými návykovými
látkami (zákaz konzumace alkoholu a jiných návykových látek na

veřejném prostranství, podávání alkoholu a tabákových výrobků
nezletilým osobám)

Prkačcup

Poslední prázdninovou sobotu se
uskutečnil v okolí parku U Vrchnice již 5.ročník závodu malotraktorů a podobných vozidel PRKAČCUP. Organizace se již tradičně chopili Lužičtí mužáci v součinnosti s obcí.Závodu se zúčastnilo 18 vozidel a „alegorických vozů“, včetně žokeje Máni,
a je potěšitelné, že kromě pravidelných účastníků závodu se objevili i závodníci noví a že kromě
jezdců domácích dorazili i závodníci z Josefova, Mikulčic a Vacenovic, odkud se nakonec rekrutoval i celkový vítěz závodu.Ale o
vítěze vlastně vůbec nešlo. Zvítězili totiž všichni, kteří se povedeného odpoledne zúčastnili, přišli s dětmi a pobyli se sousedy a
kamarády. Všichni přítomní mohli kromě samotného závodu spatřit modely letadel a automobilů
od kamarádů modelářů pana Zoltána Nagye či prezentaci nových
produktů - traktorů - firmy SOME
Mutěnice. Nově byl do programu
zařazen i závod dětí na různých
tříkolkách a odrážedlech. Zaujetí
dětí bylo enormní a sladká odměna v cíli byla pro každého malého
závodníka zasloužená. Příští rok
hodláme tento dětský závod zopakovat.

Slavnostní otvírání slabikáře

Ve čtvrtek 27. listopadu proběhlo v 1. třídě slavnostní „Otvírání
slabikáře“a „Pasování prvňáčků
na čtenáře“. Na slavnostní akci
byli pozváni rodiče a prarodiče.
Ve své knize Povídání o pejsko-

www.luziceuhodonina.cz

vi a kočičce popisuje Josef Čapek, jak zvířátka pekla dort. Tento
příběh se dětem moc líbil. V převlečení za pejsky a kočičky zazpívaly písničky, zatančily, přednesly básničky a předvedly rozmanité činnosti z hodin českého jazyka. Malí prvňáčci četli slabiky,
skládali slova, četli věty s obrázky a psali písmena, aby prokázali, že si slabikář zaslouží.Pan ředitel, v přestrojení za krále, pasoval prvňáčky.

Včelařský spolek

Letos jsme se snažili podílet na
mnoha akcích, které zaštiťovala obec Lužice. Největším počinem byla výstava Včelařství k výročí 150 let včelaření na Moravě, kterou jsme pořádali společně s Muzejním spolkem Lužice.
Výstava byla hojně navštěvována. Díky ní nyní lidé v obci vědí,
že tady máme včelaře, jak se o
včely staráme, co nás trápí, co ke
včelaření potřebujeme a jaký mají
i oni z našich včeliček prospěch.
Lidé již vědí, že máme včelařské
kroužky, do kterých mohou chodit děti učit se včelaření, ale taky
se u nás dozvědí něco o přírodě,
rostlinách, stromech a o tom, jak
je důležité chránit je. Jsme rádi,
že absolventi našich kroužků nejen přírodu neničí, ale také jim
to dá impuls k hlubšímu studiu,
mnohdy je tato záliba zavede až
na vysokou školu.Žádný kroužek
by nemohl existovat bez podpory obce a obětavé práce vedoucích kroužků. Areál arboreta se
postupně stává důležitým místem
pro činnost kroužků. Díky pochopení ze strany představitelů obce
Lužice jsme ONLINE na www.
vcelarum.cz.
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Mikulčice
Před sto lety vypukla 1. vytrvalců. I to jsou nejvyšší po- vě očekávala jeho příchod. Děti z
čty v historii. Vítězem letošního pěveckého sboru hudebního kursvětová válka...
Tuto okolnost se rozhodli členové
historického kroužku, při Základní škole v Mikulčicích pod vedením Mgr. Michala Bešty, připomenout občanům na výstavě, která
byla otevřena v kulturním domě5.
června. Vernisáž zahájily děti dětského sboru písní „Ach synku,
synku“, která byla oblíbenou písní našeho prvního prezidenta T.
G. Masaryka. Masaryk a armáda
je hlavní náplní výstavy, zapůjčenou čsl. obcí legionářskou. Výstava byla doplněna ukázkou z kronik tehdejších obcí Mikulčic a Těšic na válečná léta 1914-8 a doplněna seznamem legionářů, kteří bojovali v Rusku, Itálii nebo na
francouzské půdě s jejich stručnou historií v legiích a početnou
sbírkou fotografií z evropských
front a sibiřského putování legionářů do Vladivostku .Dva mikulčičtí občané Augustin Sečkaře a
Josef Bilík byli členové posádky
obrněného vlaku Orlík, který legionáři ukořistili v roce 1916, jeho
strastiplné putování po sibiřské
magistrále se podařilo místnímu
kronikáři objevit na řadě fotografiích sehnaných po letech pátrání.

Velká Morava

Silniční běh Velká Morava v Mikulčicích měl v tomto roce již svůj
40. ročník. Ve všech účastnických položkách byly překonány
rekordy. Ve vložených závodech
startovalo 352 dětí v 16 věkových
kategoriích. V hlavním závodě
startovalo 230 vytrvalcův 8 věkových kategoriích. Celkově bylo v
sobotu 12. dubna 2014 na návsi
obce 582 běžců. Stranou nestojí ani občané pořádající Obce Mikulčice. Startovalo 61 dětí a 10

ročníku Velké Moravy, který odstartovala Dana Zátopková, se
stal Martin Kučera /VSK Univerzita Brno/, tuto trať zaběhl v čase
31:34 minuty. První ženou v cíli
byla Irena Pospíšilová z AHA Vyškov v čase 40:43. Putovní pohár
pro nejlepšího „Mikulčana“ získal
Miroslav Kaňa ve svém rekordním čase 38:58 minut. Soutěž pro
děti ZŠ Mikulčice v počtu nejvyšší
procentuální účasti se na prvních
místech umístily 1. třída a 6. třída. Obě měly na závodech shodně 38,9% žáků a žákyň. Nejlepším našim mladým závodníkem
byl na třetím místě Jakub Škojec.

Štafetování

Celostátní korespondenční soutěž dětské atletiky pro žactvo mateřský škola žactvo 1. - 5. ročníku
ZŠ. Provedli jsme testy u všech
dětí těchto kategorií a sestavili 8
štafet, každá měla 10 závodníků.
Soutěžili ve štafetě běžecké, překážkové a slalomové. MŠ měla
délku tratě30 m, starší 40 m. V
republice se soutěže zúčastnilo dvěstě týmů z padesáti klubů.
Z MŠ byli na lepších místech Krtečci na 26. Místě v běžecké štafetě a na 21. Místě v překážkové
štafetě. Ve slalomové štafetě byli
nejlepší Motýlci na 33. místě. Ze
ZŠ byla 2. třída na 29. Místě ve
slalomové štafetě a 3. třída byla
na 32. Místě ve slalomové štafetě.

zu pod vedením p.uč. I. Šimčíkové si připravily pásmo adventních
písní. Po krátkém programu obdaroval Sv. Mikuláš s anděly děti
svou nadílkou. Děti se rozloučily zpěvem a za doprovodu ostatních se rozešly do svých domovů.
Poděkování p. uč. I. Šimčíkové,
která připravila spolu s dětmi toto
milé vystoupení, také p. P. Šagátovi a p. F. Dvořákov za finanční
dar, který našim dětem věnovali.
Bůh jim žehnej.

Tříkrálová sbírka

Ani jsme se nenadáli a už je tu
konec roku 2014. Oblastní charita
Hodonín , tak jako každý rok připravuje realizaci tradiční Tříkrálové sbírky, naše obec se také
do této akce zapojuje. Koledníci
v naší obci budou obcházet domácnosti se zapečetěnými kasičkami již od 2.1. - do 11.1.2015.
Výtěžek bude určen pro potřebné, kteří se ocitli v nouzi. Předem
děkujeme za poskytnutí daru a
také děkujeme všem koledníkům

Z naší farnosti

Jako již každoročně tak i v letošní roce 2014 nás v našem místním kostel navštívil Sv. Mikuláš s anděly. Radost a rozzářená
očka našich nejmenších netrpěli-

www.mikulcice.cz
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Moravská Nová Ves
Novinky v MŠ Sluníčko

Školní rok 2014/2015 začal v
MŠ Sluníčko opravdu po novém.
Nové děti přivítaly kromě paní učitelek (p. uč. Jana Kosíková, Ivana
Konečková, Karla Klusková, Bc.
Daniela Netopilíková a Mgr. Kristýna Hurbanová) i dvě nové – p.
uč. Zdeňka Bílková z Prušánek
a p. uč. Eliška Kopková z Moravské Nové Vsi. Celému kolektivu
18 zaměstnanců bude stát v čele
na základě červnového konkurzního řízení nová p. ředitelka Vladislava Časná. Budova školy
dostala na jaře nový kabátek,
nové barvičky září ve třídě Berušek a Mravenečků. 1. září se
poprvé otevře nová přírodní zahrada. S tím souvisí i nový školní vzdělávací program, který přinese nové možnosti vzdělávání
předškolních dětí. Novinkou je i
vytvoření nových webových stránek, kde se každý dozví, co je
ve škole nového. Na děti čeká v
nově vyzdobených třídách spousta nových hraček a pomůcek. A
co zůstalo po starém? No přece
láskyplné prostředí, kde se bude
každé dítě cítit jako doma u maminky.

Mužáci

V roce 1960 byla obnovena činnost Slováckého krůžku (dále SK)
v Moravské Nové Vsi a to znamená, že SK v letošním roce oslaví 55 let od svého založení. SK
v obci organizoval kulturní akce,
které proslavily folklór v širokém
okolí. Velké úspěchy měl SK na
Tvrdonských slavnostech, kde
získal mnoho diplomů – v sólovém i sborovém zpěvu, duetech,
ve vrtěné a v soutěži o verbíře a
stárka Podluží. Sdružoval všechny členy SK od mladých až po do-

spělé. Po ukončení dostavby sokolovny zorganizoval SK koncem
ledna 1964 Krojový ples Podluží,
kterého se zúčastnilo 1200 osob
a z toho 700 krojovaných účastníků. Pro nekrojované návštěvníky byly vymezeny prostory na
balkónech. K tanci vyhrávala dechová hudba „Juráčkovci“ a k poslechu a zpěvu cimbálová muzika
„Břeclavan“. Vzhledem k tomu,
že činnost SK byla velmi obsáhlá, dochází k postupnému členění
na zájmové skupiny pod SK Moravská Nová Ves. Jedním z členů této rozsáhlé skupiny je Mužský sbor, který organizuje mužský
sborový zpěv. První samostatné
a velmi úspěšné bylo vystoupení Mužského sboru v roce 1983
na Tvrdonských slavnostech.
Od tohoto vystoupení se „mužáci“ pravidelně schází na zkouškách a pořádají akce v obci Moravská Nová Ves a pravidelně se
zúčastňují folklórních akcí v obcích regionu Podluží a Slovácka.
Za největší úspěch „mužáci“ považují nahrávky písní s „BROLNEM“ v Československém rozhlase v Brně, v úpravě pana Jaroslava Jakubíčka a následně jejich vydání na nosičích. Velmi si
rovněž cení spolupráce s cimbálovou muzikou „SLOVÁCKO“ s
primášem Přemkem Líčeníkem
a Cimbálovou muzikou „JOŽKY
SEVERINA“ s primášem Jendou
Blažkem. Ke své činnosti Mužský
sbor potřeboval sponzory a mezi
největší sponzory patřilo Zemědělské družstvo v Moravské Nové
Vsi s bývalým předsedou panem
Františkem Studenkou, Kulturní dům v Hodoníně s ředitelem
panem Stanislavem Pěnčíkem a
Obecní úřad v Moravské Nové
Vsi. Na vedení Mužského sboru

www.mnves.cz

v Mor. Nové Vsi se podíleli pan
JUDr. Jan Polách, Jan Frýdek,
Miroslav Košut, Jiří Sukup, umělecká vedoucí paní Jaroslava Sečkářová a současný vedoucí sboru pan František Gajda.

Mažoretky neonky

V sobotu (22.11.2014) jsme se
zúčastnili v pořadí již třetího ročníku soutěže IMC. Opět se do
sportovní haly želva sjelo několik stovek mažoretek ze širokého
i blízkého okolí, aby změřily síly v
tom, co jim jde nejlépe. My jsme
se poctivě připravovaly již od
září. Pilně opakovaly a nacvičovaly nové choreografie. Do Dubňan jsme odjížděly plné nadšení
a zvědavosti, jak se porotě naše
výkony zalíbí a podařilo se nám
získat několik medailí i pěkných
umístění. Sólo Lucie Žajdlíkové
obsadilo 12. místo a na úplně prvotní počin to nebylo vůbec špatné. Trio kadetek (Nikol Hřebačková, Kateřina Barančicová a Adéla Škrabalová) si dokonce stouplo
na bednu a holky si domů odvezly krásné stříbro a postup do finále. S postupem odjíždělo i seniorské batonové duo Lucie Kavanová a Barbora Opršalová, které
skončily šesté. Premiéra mini formace seniorek dopadla celkem
úspěšně, na krku se holkám zaleskla bronzová medaile. Moc se
těšíme, jak se nám seniorky za
rok ještě vylepší a zabojují o zlato, na které určitě mají. A konečně velká formace kadetek, kterou
musíme neskutečně pochválit za
to, s jakým nasazením šly do svého vystoupení. Času na jeho nácvik nebylo mnoho a Neonečky to
zvládly naprosto bravurně.
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Moravský Žižkov
Publikace

Žižkov si letos připomíná 222. výročí založení, které se odvozuje
od letopočtu uvedeného na nejstarší do-chované obecní pečeti. Obec se proto rozhodla oslavit toto výročí vydáním nové publikace nazvané 222 let obce Moravský Žižkov. Žižkov patří mezi
nejmladší obce břeclavského regionu, nemůže se proto pochlubit
bohatou historií ani významnými
historickými památka-mi. Ani významné přírodní památky v zemědělsky intenzivně využívaném
okolí obce nenajdeme. Přesto věřím, že tato kniha může poodhalit míst-ním občanům, rodákům i
dalším zájemcům spoustu zajímavých skutečností, týkajících se
minulosti i současnosti naší obce.
Od vydání minulé publikace, vyšlé k dvoustému výročí založení
obce, již uplynulo 22 let. V úvodu nové knihy je proto věnován
prostor změnám, kterými obec
během té doby prošla. Následuje přehled organizací, spolků či
osobností, které v obci působily
nebo působí. Nechybí ani ohlédnutí do dávné minulosti věnující se ději nám zaniklých středověkých vsí Prechov a Ulvy, přiblížení osudů zakladatele obce
Jana Maxmiliána Žižky a jeho potomků, zajímavosti z národopisu, přehled nemovitých památek
nebo přírodních zajímavostí. Nelze opomenout ani stránky věnované historii a současnosti školství, zemědělství, vinařství či řemesel a živností v obci. Závěrečná obrazová část knihy představí zmizelý Žižkov,který dnes existuje už jen na starých pohledech,
malbách a fotografiích.Na žádost
obecní rady jsem pří-pravě publikace věnoval uplynulé dva roky.

Ještě jednou bych chtěl poděkovat všem, kteří pomohli publikaci
na svět – těm, kteří život v obci
v časech dávno minulých zaznamenali – především tedy bývalým kronikářů nebo učitelům, neobešel bych se ale ani bez pomoci současníků, kteří mi pro potřeby přípravy publikace poskytli fotografie, vzpomínky a další materiály. Velký díl práce na výsledné
podobě publikace odvedlo také
vydavatelství FRZ Agency z Brna
– jmenovitě grafik pan Jiří Holcman. Zdálo by se, že 222 let není
pro obec žádný věk a tak nebude v knize moc o čem psát. Když
jsem ale do-končil přípravy podkladů pro tisk, vyšlo najevo, že
kniha by v připraveném rozsahu
měla přes 500 stran. Nastalo nelehké rozhodování, co z knihy vy
-pustit.
Děkuji obecní radě, že se nakonec rozhodla podpořit vydání knihy alespoň v dvojnásobném rozsahu, než bylo původně plánováno.Největšího krácení nastalo v od-díle věnovaném kroji a lidovým zvykům - především díky
panu Jaroslavu Buzrlovi a paní
Marii Švendové – zbylo nepoužitého materiálu tolik, že padla
předběžná domluva na tom, že
bychom se někdy v budoucnosti k tomuto tématu vrátili a vydali samostatnou publikaci věnovanou pouze žižkovskému kroji a
téměř stodvacetileté zdokumentované historii žižkovských stárkovských párů.Na rozdíl od předešlé publikace, která byla pojata jako odborná historická monografie, je nová kniha zpracována
tak, aby zaujala především místní občany, rodáky nebo návštěvníky obce, kteří o Žižkově nic nevědí. Je přehledně rozčleněná do

www.moravskyzizkov.cz

kapitol, plná obrázků a fotografií
a psána sty-lem, který je přístupným všem čtenářům. Kniha o rozsahu 300 stran byla uvedena do
života na slavnostním od-poledni
pořádaném ke 222. výročí založení obce, které proběhlo v termínu původních žižkovských hodů,
tj. v neděli 21. září v sále místního kulturního domu. Za doprovodu Cimbálové muziky sourozenců Osičkových v pořadu vystoupil
místní dětský folklorní soubor Žižkovjánek, žižkovský mužský sbor
a další hosté.
Součástí programu bylo promítání krátkých filmů věnovaných
historii a současnosti Moravského Žižkova, které sestavil starosta obce Josef Osička, a zahájení
výstavy archeologických nálezů,
starých fotografií, kronik a dalších
dokumentů věnovaných historii
obce.Za kmotry šli nové publikaci bývalí starostové obce Vladimír
Buzrla, Josef Jung a Josef Buzrla
a starosta partnerské obce Žaškov Milan Pavlovčík. Knize slavnostně požehnal místní farář P.
Libor Salčák a prvními obdarovanými hosty byli místní rodáci Bob
Zháňal, Jaroslav Buzrla a Rosťa
Osička, jejichž pověst překročila hranice naší obce. Novou knihu lze zakoupit na obecním úřadě, prodejní cena třísetstránkové
celobarevné publikace byla stanovena na 390 korun.
.
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Nový Poddvorov
Novopoddvorovští otevře- doucna proto plánuje tento spo- cení jsem s folklorem nespojoval,
lek vinařů lepší organizaci, roz- bral jsem ho jako jinou zkušenost,
li vinné sklepy
Pojďte dál a nestyďte sa u nás.
Možu Vám něco nalét? Tak vítali vinaři všechny milovníky vína
v pohostinné podlužácké obci
Nový Poddvorov v Den otevřených sklepů. Mezi cihlové chladivé zdi, kde se víno přímo rodí a
kde za lahodným vinným mokem
stojí tvrdá práce, přizvali místní majitelé vinic. Lidé nahlédli do
vinných sklepů a ochutnali mošt
z hroznů u Milana Sůkala, Vladimíra Kašíka, Václava Mrkvy, Pavla Veselého, vinařství Blažek, vinařství Jaromír Hnidák nebo vinařství Vašíček. „U nás má každý vinař ke každému sudu takřka
familiární vztah, proto je víno jedinečné a každý dobrý sklepmistr
má svůj nezaměnitelný rukopis,“
říká jeden z organizátorů Vladimír Kašík. Oblast bohatá především na bílé odrůdy se tak chce
zapsat do povědomí lidem z širokého okolí a usnadnit cestu do
malebného kraje.„Celodenní akcí
chceme prezentovat naši malou
obec a zároveň zviditelnit kvalitní vína, která tady vyrábíme,“ vysvětluje Kašík. Obecní kuriozitou
je především počet vinařů na počet trvale žijících lidí ve vesničce.
„Přestože obec má sto pětašedesát obyvatel, je tu devět malých
vinařství. Jsme rádi, že máme návštěvníkům co nabídnout,“ upozorňuje místostarosta Věra Truksová. Domácího prostředí využívají přespolní návštěvníci takřka jako vlastního. Důkazem je
zájem, který rok od roku stoupá.
„Přes den to vypadá, že snad ani
lidé nepřišli, ale jakmile se setmí,
vyjdou všichni ze sklepů a u cimbálky už nás je nespočet,“ komentuje slavnost Kašík. Do bu-

sáhlejší propagaci a větší pohodlí pro turisty. Chtěli bychom lidi
nalákat. Protože obec má malou
ubytovací kapacitu, chceme příští
rok povolat nějaký spolehlivý odvoz, který lidi rozveze do okolních
hotelů,“ informuje vinař Milan Sůkal. Každý z místních obdělává
několik hektarů vinic a podle nich
jsou vína z Novopoddvorovska
pečlivě zpracovávána a „hledí“ se
především na kvalitu.„Díky tomu
se můžeme všichni, kteří se v Novém Poddvorově věnujeme výrobě vína, chlubit několika významnými oceněními z prestižních mezinárodních a celorepublikových
výstav,“ vyzdvihuje Sůkal.

takže sundat část tradičního oděvu mi zvláštní nepřišlo,“ zamýšlí
se Zezula. Kdyby se naskytla podobná nabídka, nejspíš by jí využil. „Tematicky by měla být spojená se Slováckem. Potěšilo by mě,
kdybych mohl propagovat náš region,“ odkrývá šohaj. Na výsledek
práce se chystá o víkendu podívat.

Fotil by se znovu. Pro propagaci Slovácka

Podivín, Hodonínsko – O tom, že
se chystá Robert Vano fotit šohaje, se dozvěděl dvacetiletý Jakub Zezula z internetu. Měl štěstí, světoznámý fotograf si jej nakonec vybral. Mladý folklorista,
který vystupuje například s Břeclavanem, se tak objeví v novém
kalendáři. „Nikdy jsem profesionálně nefotil. Lidé si nás sice fotografují při vystoupeních, ale tohle bylo něco úplně jiného,“ říká
mladík, který má kořeny na Hodonínsku. Jeho prababička totiž pocházela z Nového Poddvorova. Do regionu se vrátil i s Robertem Vanem. Snímky, na kterých se objeví, vznikaly v Mikulčicích. „Vano byl velmi příjemný,
dobře se s ním mluvilo. Byl normální, nepovyšoval se,“ dělí se o
své pocity ze setkání s legendárním fotografem Zezula. Že se fotil polonahý, mu nevadí. „Snímků
v kroji už mám opravdu dost. Fo-

www.obecnovypoddvorov.eud.cz
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Prušánky
Letos na jamajce

Tak letos nám šesťáci účastnící
se outdoorového kurzu Týmečky vyhráli zájezd na Jamajku :).
Agentura Jamaica tour je odvezla na Jamajku – Littner, kde si
užili tři dny plné her, vzájemnosti a smysluplně stráveného času
uprostřed jamajsko-littnerské přírody. Teplota vzduchu byla ideální, v dáli nám šplouchalo moře,
kaktusy ve vnitrozemí se zvolna
měnily v borovice, v korálových
útesech jsme mohli spatřit exotické zvíře hutia. I když bylo všechno JAKO, asi nikomu to nevadilo,
a tak se nám do her mohly dostávat osoby z dějin Jamajky. Děti se
seznámily s korzárem a pozdějším guvernérem ostrova Henry
Morganem a snažily se dostat do
posádky na jeho loď. Proto běhaly
po stanovištích a sbíraly suroviny,
ovšem jen ty, které mohly výhodně směnit a které se na Jamajce
skutečně mohly vyskytnout. Druhý den byl zasvěcen vynikajícím
sportovcům Jamajky, byl vyhlášen memoriál atleta Usaina Bolta, další část dne děti strávily výrobou bobů, aby po vzoru jamajských bobistů absolvovaly těžkou
trať, tentokrát ne ledovou, ale plnou písku a jehličí. V duchu jamajského hudebního proudu reggae proběhl poslední den, co by
pocta zakladateli reggae Bobu
Marleymu, a tak kluci a holky secvičili tanec, nazpívali píseň, natočili klip, do vlasů si vpletli rasta
copy, naučili se speciální hymnu
Jamajky. Kromě jiných jsme stihli
během tří dnů strávit noc u táboráku, u Žilkova dubu, utvořit si jamajské masky, na bílou stuhu namalovat symboly ostrova, naučit
se jamajská slovíčka a zakomponovat je do písničky. Užili si sau-

nu, absolvovali další množství aktivit, her a hříček, které slouží rozvoji osobnosti dítěte a jeho socializaci v kolektivu.

Z činnosti skautu

S přípravou letního tábora se pomalu začínalo už na podzim roku
2013, protože se objevila na-bídka udělat společný tábor pro kluky z Prušánek a kluky z Batelova, kterou bylo potřeba promys-let s řádným předstihem.
Batelov nám zajistil tábořiště a
potřebné zázemí, vedoucí z Prušánek spolu s novoknězem Karlem Adamcem zajistili tábor po
stránce obsahové a programové.
Tábořiště leží 5 km od Batelova a
je ohraničeno lesy a krásným čistým rybníkem. Účastníků bylo 28
a spali v klasických podsadových
stanech. Celý tábor se nesl v duchu dnes již kultovní knížky Jaroslava Foglara Hoši od Bobří řeky.
To znamená, že kluci celý tábor
lovili bobříky - plni-li úkoly, trénovali a snažili překoná-vat sami
sebe. Celých 12 dní nás také provázela příšera, v našem případě
Oranžová příšera. V programu
ne-chybělo koupání v rybníku,
hry, výlety, modlitba a mše, velká
závěrečná hra a spousta jiné zábavy.

Beseda u cimbálu

Krojované hody pod zeleným jsou
zajisté největším folklórním svátkem na Podluží. K nim patří již po
mnoho let beseda u cimbálu, kterou připravují již ve všech okolních obcích.Ani Prušánky nejsou
výjimkou, a tak tradičně v sobotu v podvečer přišla pod „hodovú
máju“ spousta příznivců cimbálové muziky a pěkných slováckých
písniček.Besedu jako každým ro-

www.obecprusanky.cz

kem zahájil domácí mužský sbor.
Po něm hned následoval folklorní
kroužek Nechoránek, který svým
krátkým vtipným programem určitě všechny pobavil. Představil se
také FS Svéráz s pásmem tanců
nejen z našeho regionu, ale i ze
Slo-venska. Dále zazpíval domácí ženský sbor a sólisté. Pozvání přijal ženský bor z Uherského
Ostrohu a sousední Žižkovjáci,
kteří svými písněmi dokáží vždy
navodit dobrou atmosféru.Večer
obohatili svým zpěvem sourozenci Sůkalovi z Nového Poddvorova, Lucie Stávková z Hodonína
a verbíř René Zhříval z Josefova.
Všechny účinkující provázela CM
Zádruha z Dolních Bojanovic.

Setkání se seniory

Setkání se seniory, které pořádá
pro naše občany starší sedmdesáti let obecní úřad, se konalo v
pátek 3. října. Tradičně bylo nachystáno občerstvení, se kterým
nám pomohly paní kuchařky ze
školy – ohřály párečky, uvařily čaj
a hlavně – napekly spolu s našimi
mladšími seniorkami dobré koláčky, za což jim samozřejmě moc
děkujeme. Pan Máté z Prušánek
poskytl spon-zorský dar v podobě
trdelníků, který dostal každý senior a také všechny děti ze školky a z Nechoránku, kteří přišly zazpívat a zatancovat. Stejně jako
loni se losovala tombola, tentokrát ovšem s velkým překvapením. Hlavní cenou totiž bylo trojkolo, které Obec dostala jako odměnu za třídění textilu. Jen pro
pořádek: kolo bylo pouze za-půjčeno na dobu, po kterou ho manželé Šimkovi budou osobně využívat. Potom bude kolo vráceno
na obecní úřad a najde nového
prozatímního majitele.
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Starý Poddvorov
Konec školního roku

Bronz je doma První květnový víkend se v nově zrekonstruované tělocvičně konalo Orelské finále starších žáků ve florbale.
Dvoudenního turnaje se zúčastnilo 8 nejlepších družstev z Moravy a Slezka. Náš tým postoupil do finále z divize Jih bez ztráty bodu s bilancí 10-0-0 a výrazně kladným skóre 99:16. Za postupem nás táhli kapitán Filip
Pazderka (nasbíral 29 kanadských bodů za 20 gólů a 9 asistencí) a Adam Horňák (vítěz kanadského bodování celé soutěže
- 10 zápasů a neuvěřitelných 62
bodů za 45 branek a 17 asistencí). Jenomže dva hráči tým nevytvoří! NA POSTUPU MÁ TUDÍŽ
ZÁSLUHU CELÝ 12-TI ČLENNÝ
TÝM!První den byly na programu boje ve dvou základních skupinách. Do skupiny A byly rozlosovány týmy: Moutnice, Kunštát,
Nové Město na Moravě a domácí
Dolní Bojanovice. Skupinu B tvořily: Nivnice, Uherský Brod, Vyškov a Křenovice. V úvodním zápase jsme vyzvali Moutnici a zvítězili 4:2. Byl to důležitý vstup do
turnaje přede-vším po psychické stránce. A v euforii přišla i druhá výhra, tentokrát nad Novým
Městem 5:3. V posledním sobotním utkání se nám postavil soupeř z Kunštátu. Jednalo se o boj o
první místo ve skupině. Po výhře
5:3 jsme skupinu vyhráli a zajistili si nejlepší výchozí pozici do nedělních vyřazovacích bojů. Druhý
skončil Kunštát, třetí Nové Město a poslední Moutnice. Ve skupině B se za neporažený Uherský
Brod postupně poskládaly Nivnice, Vyškov a Křenovice.V nedělním čtvrtfinále nás čekaly Křenovice (tým velmi důrazný a hrají-

cí na brejky). Po obrovském boji,
ale opravdu obrovském, se za
stavu 3:3 prodlužovalo. Po čtyřiceti sekundách se nám podařilo
vstřelit krásný postupový gól, který nás posunul do boje o vytouženou medaili. Semifinále Dolní Bojanovice – Nové Město slibovalo
velmi zajímavou podívanou. Za
stavu 0:2 pro Nové Město jsme
nastřelili 3 tyčky! Bohužel. Minutu
před koncem přidalo Nové Město
třetí branku a už bylo jasné, že si
finále nezahrajeme. Čtyři vteřiny
před koncem se nám podařilo zaznamenat čestný úspěch v podobě vstřeleného gólu, a tím upravit konečné skóre na 1:3. V zápase o třetí místo nás čekal Uherský Brod.
Ale hned po vítězném utkání s
Uherským Brodem jsem byl nesmírně šťastný a s odstupem
času cítím hrdost na tento skvělý tým, jenž trénuji dlouhé tři roky
a za tu dobu se nám podařilo získat tři medaile.

Rozloučení se školním rokem
Sdružení rodičů uspořádalo v pátek 27. června pro děti rozloučení se školním rokem. U školy byl
k dis-pozici pro všechny skákací hrad, poté měly děti možnost
soutěžit a sbírat odměny a nakonec opékaly špekáčky u táboráku. Všechny sladkosti, občerstvení i skákací hrad byl pro všechny
děti zdarma.

Advent

Advent je svátkem, který každoročně prožíváme s našimi žáky
školy velmi intenzivně. Máme vypracovaný několikatýdenní projekt. Cílem projektu je nejen prožít nejkrásnější období roku, ale

www.poddvorov.cz

také připravit se na veřejné vystoupení a prezentovat tak práci
našich dětí. První veřejnou akcí je
rozsvěcování vánočního stromku. Letošní velká účast občanů
nás přesvědčila o tom, že je také
oblíbenou akcí veřejnosti. Pěvecké vystoupení připravily paní učitelky, malé občerstvení ve formě
vánočního punče naše kuchařky.

Misijní štrúdlování

V neděli 19. 10. 2014 proběhl v
naší farnosti 1. ročník akce pod
názvem „Misijní štrúdl“. Dílo bylo
pod záštitou Papežského misijního díla a vyzývá k účasti pečení jakéhokoliv štrúdlu, který se na
misijní neděli prodává za symbolickou cenu. Výtěžek celé dobročinné akce putuje na konto Papežského misijního díla na podporu hladovějících dětí. V naší
obci se zúčastnilo pečení asi 20
lidí, přinesené štrúdly se nakrájely na tácky a pečlivě zabalily do
fólie. V neděli byly požehnány otcem Čamkem a po mši svaté prodávány za cenu 20 Kč/tácek. Připravených asi 150 tácků se rozprodalo takovou rychlostí, že se
ani na všechny nedostalo. Celá
akce vynesla pro hladovějící třetího světa rovných 5000 Kč, které byly hned následující den odeslány na konto Papežského misijního díla dětí.Jsme rádi, že se
tato akce setkala s úspěchem a
zájmem lidí a těšíme se na druhý
ročník zase v říjnu 2015. Doufáme, že se tentokrát zúčastní pečení ještě více lidí, aby se dostalo
na všechny. Výtěžek z celé akce
bude odměnou za dobré dílo.
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Tvrdonice
Milan Valachovič: Tvrdo- bral tvrdonické mužstvo?Původ- ním čísle 158.Podle lesníků svědnice povedu v osobním ně jsem vůbec nevěděl, do čeho ci zpozorovali medvěda mezi
jdu. Mužstvo jsem neznal, snad Lanžhotem a Tvrdonicemi. V útevolnu
Na dvou trenérských lavičkách
bude v jarní části sedět trenér
Hlučína Milan Valachovič. Ten
bude totiž pomáhat ještě Tvrdonicím, týmu z jižní Moravy, v boji o
záchranu v I. B třídě. Doplní tak
hrajícího kouče Davida Rebendu, jeho otce Vlastimila a asistenta Leoše Posáka.Jak jste se k angažmá ve Tvrdonicích dostal?Někdy mezi vánočními svátky, kdy
jsem měl v Hlučíně volno, mi volal předseda tvrdonického oddílu Jenda Balga, že by měli zájem
posílit trenérskou pozici v Tvrdonicích a udělat vše pro záchranu. Na okrese je totiž nedostatek trenérů.Nastínil jsem mu, které dny mám v Hlučíně volno, kdy
nejsem tolik vytížený. Toto akceptovali a já jsem schopný jim pomoci jeden všední den v týdnu a
při koučování na zápase. Plácli jsme si a od půlky ledna jsem
nastoupil k přípravě tvrdonického
týmu.V Hlučíně na vás netlačili,
abyste se věnoval jen třetiligovému celku?Hrajeme na jaře ve třetí lize všechno v sobotu, až na jeden zápas v Olomouci. A tam se
stejně hraje v neděli dopoledne.
Na nedělní odpoledne, kdy hrají
Tvrdonice, mám pak vždy osobní
volno, stejně jako jeden den v týdnu, a to bude středa.V zimě jsme
se navíc domluvili, že mládežnické týmy dostane na starost místní
manažer, takže nebudu muset tolik cestovat po zápasech mládežnických celků. Ve volném čase
se tak budu vracet na jih Moravy. Nedokážu sedět s rukama v
klíně. Táhne mě to na hřiště. A v
této těžké době odmítat práci? To
se nedělá.V jakém stavu jste pře-

až na jednoho hráče, kterým byl
do té doby hrající kouč David Rebenda. Postavení na dvanáctém
místě tabulky s osmi body ale nenechalo tamní funkcionáře klidnými, když si přivedli do týmu tři
velmi dobré slovenské hráče na
tuhle soutěž.Z Lanžhota se vrátil útočník Dujsík a sáhli i po angažování trenéra Valachoviče z
Hlučína (smích). Pro záchranu
první B třídy udělají vše.Na podzim trápil Tvrdonice hlavně nedostatek hráčů. Jak je na tom tým
nyní?Trénujeme v desíti až dvanácti lidech. To je na všední den
dobré číslo. Na zápas jsme pak
měli normálně jedenáctku hráčů
a tři další na střídání. A to ještě
další tři hráči nemohli kvůli práci nebo zranění nastoupit.Rozhodně vás na jaře čeká mnoho
kilometrů při cestování na zápasy. Kde nyní bydlíte?Dostal jsem
od hlučínského klubu byt v Ostravě, odkud to mám na stadion deset kilometrů. Tam bydlím přes týden, o víkendu jsem jezdil domů
do Březí, kde mám přítelkyni se
synem. Tvrdonice mám skoro po
cestě (smích).

Na Břeclavsku se potuluje
medvěd, varují lesníci
Varování kvůli možnému pohybu
medvěda v okolí Tvrdonic vydala ve středu ráno břeclavská radnice. Informaci o výskytu šelmy
úředníci přijali od Lesů České republiky. „Žádáme všechny obyvatele a návštěvníky regionu o obezřetnost,“ oznámila mluvčí břeclavské radnice Eliška Windová.
V případě spatření medvěda mají
lidé kontaktovat policii na telefon-

www.tvrdonice.cz

rý večer mladá žena uviděla, jak
zvíře vyšlo z lesa. Právě se projížděla na koni. Ten se sice splašil, jezdkyně se ale udržela v sedle a hned odjela. Na místě se stopy šelmy nenašly.Terén je značně
podmáčený, což může podle lesníků podstatně komplikovat pátrání po medvědovi. „Dnes vyjedou pracovníci odboru životního
prostředí městského úřadu do terénu, aby zajistili případné stopy
a potvrdili tak výskyt medvěda,“
uvedla mluvčí ve středu. Radnice bude o pohybu medvěda informovat starosty z regionu i majitele honiteb.Naposledy byl zhruba stokilogramový medvěd na
Břeclavsku pozorován na podzim
2012 mezi Břeclaví, Lanžhotem a
polesím Soutok, které se nachází na soutoku řek Moravy a Dyje.
Šelma tehdy nezpůsobila žádné
škody a nikoho neohrozila. Zřejmě se tam zatoulala ze Slovenska. Od tamních myslivců mělo
přijít i první varování k aktuálnímu výskytu medvěda. „Je to sice
paráda, že se šelmy vracejí do
našich lesů, ale když se prohání
medvěd na loukách za tvrdonickou Vyhlídkou, tak asi dnes nebudu spát,“ napsala na sociální síti
Lenka Idesová v noci na středu.
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Týnec
Nejlepším
tanečníkem vyjmenoval Švach.Jak dodal v sil- ru KOPA ve Středočeském kraji. I
verbuňku je Martin Kobzík né konkurenci nejlepších folklor- tady se chlapcům dařilo a pěkně
ních kolektivů od nás i ze zahrani- si zachytali.Filip Karban se umísz Týnce
Titulem nejlepší tanečník verbuňku na Slovácku se pyšní Martin
Kobzík z Týnce. Člen folklorního souboru Břeclavan si ve finále
verbířské soutěže na sedmašedesátém ročníku Mezinárodním
folklorního festivalu ve Strážnici vytančil prvenství. Druhé místo
patří Stanislavu Popelovi z Perné. Region Podluží na přehlídce
reprezentovali i folklorní kolektivy. V pátečním programu se například představil v Pozvánce na
festival folklorní soubor Old Stars
Břeclav posílený zasloužilými tanečníky verbuňku Rudolfem Tučkem, Štěpánem Hubačkou, Martinem Kaňou a vítězi dětské soutěže verbířů Tomášem Harvánkem
a Markem Pavlicou, synem populárního muzikanta Jury Pavlice.
„Old Stars za doprovodu gajdošské muziky ze Starého Poddvorova s cimbalistou Františkem Šulákem uvedl podlužáckou klasiku hošije, vrtěné a Trnavský verbuňk,“ popsal folklorista a umělecký vedoucí souboru Old Stars
Břeclav Jaroslav Švach.V sobotu
večer a v neděli odpoledne uvedlo
na sto osmdesát tanečníků a zpěváků ze všech koutů Podluží regionální pořad nazvaný Až zároveň
věžú máju postavíme autorky Jitky Matuzskové. Byly to obrázky z
Hodů na Podluží a účinkovaly například soubory Břeclavan, Pohárek z Týnce, Jatelinka z Moravské
Nové Vsi, Old Stars Břeclav, ženské sbory z Moravské Nové Vsi a
z Dolních Bojanovic, chasa z Dolních Bojanovic, Slovácký krúžek
ze Staré Břeclavi, přespolní z Těšic, dechová hudba Zlaťulka, cimbálová muzika Břeclavan a další,“

čí, udělali folkloristé z Podluží ten
nejlepší dojem.

Rybářské závody Little
Carp Marathon Praha 2014

V sezoně 2013/2014 proběhlo 5
kvalifikačních kol Little Carp Marathonu Praha, který se konal na
soukromých nebo svazových revírech. Závodu se mohly zúčastnit děti od 6 – 14 let. Cílem této
akce bylo umožnit dětem zarybařit si na dobře zarybněných revírech, setkat se známý-mi osobnostmi z rybářského prostředí a
dát jim příležitost zasoutěžit si o
zajímavé ceny, poháry, medaile a diplomy.Dvacet nejúspěšnějších dětí z 5 kvalifikačních kol následně postoupilo do závěrečného 6. závodu, kde se soutěžilo o
čest, slávu, hodnotné ceny, poháry, diplomy a také volné startovné
na Carp Marathon Praha 2014.
Pod vedením trenérů Jiřího Kaně
a Dominika Skokana se v dubnu
za naši organizaci zúčastnili Boris
Hasil a Filip Karban druhého kvalifikačního kola na Oborském rybníce v Černé Hoře. Bodovanými
rybami byly kapr od 50cm včetně, amur od 50 cm a lín od 30 cm
včetně. Při velké konkurenci mladých rybářů jsme měli skvělé výsledky:Boris Hasil se umístil na 1.
Místě se 4 ks kapra o celkové délce 254 cm.Také zvítězil s nejdelší ulovenou rybou o délce 74 cm,
kterou se mu podařilo zdolat minutu před ukončením závodu. Filip Karban se umístil na 3. Místě se 2 ks kapra o celkové délce
118 cm.Tímto se hoši kvalifikovali do 6. finálového kola, které se
konalo koncem července na reví-

www.tynec.cz

til na 5. Místě se 2 ks kapra o celkové délce 127 cm, z čehož jeden
byl krásný celý bílý kapr o délce
57 cm. Boris Hasil se umístil na
9. Místě s kaprem o délce 73 cm.
Jsme rádi, že chlapci projevili obrovský zájem a tímto ukázali, že
zkušenosti, které se jim snažíme
předat nejen v rybářském kroužku, jsou přínosem a uplatní je v
praxi. Rádi bychom se těchto závodů účastnili i nadále s dalšími
dětmi a umožnili jim tímto zažít si
krásný pocit ze zdolávání trofejních ryb.
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Weinviertler Dreiländereck
„Obstbäume für die Land- NÖ LAFO (siehe Richtlinien) un- on hinaus bekannt wurde.
bedingt einzuhalten!
Mehr als 20 Jahre kleinregionaschaft“
Neuerliche Förderaktion im
Weinviertler Dreiländereck
Seit Generationen prägen Obstbäume das Landschaftsbild unserer Region. Besonders in den
letzten Jahren werden die altbewährten Sorten mehr denn je
geschätzt und vielerorts
Obstbäume ausgepflanzt.
Mit der neuerlichen Förder- initiative „Obstbäume für die Landschaft“ setzt die Kleinregion Weinviertler Dreiländereck ein sichtbares Zeichen zur Erhaltung des
typischen Landschaftsbildes. Die
Region ist Vorreiter dieses erfolgreichen Renaturierungs-projektes und konnte bisher zahlreiche
Bewohner motivieren, sich für die
Erhaltung einer gesunden und
natürlichen Umgebung einzusetzen.
Dank der Unterstützung durch
den
Niederösterreichischen
Landschaftsfonds (LAFO) erhalten Obstliebhaber im Herbst 2014
abermals die Möglichkeit, geförderte Obstbaumsets zu erwerben. Ziel dabei ist es, eine ökologisch intakte Kulturlandschaft
zu erhalten bzw. wieder herzu
stellen Diese Aktion unterstützt
Landschaftsgestaltende Maß nahmen und richtet sich auch andie
nicht ländliche Bevölkerung.
Die Auspflanzung darf nur in landwirtschaftlicher Flur erfolgen wie
zB.:Neuanlage von Obstwiesen
und Baumreihen. Böschungen,
Rainen, sowie entlang von Wegen und Gräben nicht aber auf
Flächen mit Bau-landwidmung,
im geschlossenen Siedlungsgebiet oder in eingezäunten Hausgärten. Bei Inanspruchnahme der
Förderung sind die Kriterien des

Die Aktion beinhaltet:
Hochstammobstbäume standortgerechter Sorten wie Äpfel, Birnen, Kirschen, Marillen, Pfirsiche,
Ringlotten, Weichsel und Walnüsse samt Pflöcke und Wildverbissschutz.
Kosten pro Baumset: Kern- und
Stein- obst Euro 10 / Nussbaum
Euro 20. Förderung bereits
berücksichtigt.

Kleinregionsbetreuung
Weinviertel - DI Doris Fried, Editorial

Kleinregionen wie das Weinviertler Dreiländereck setzen Impulse für ihre Region und auch weit
darüber hinaus.
Kleinregionen sind der Schlüssel zum Erfolg. Das wird von vielen Seiten immer wieder betont. Die vielen Seiten sind einerseits die Gemeinden selbst, die
sich zu Kleinregionen formieren.
Andererseits sind es Personen,
die beruflich mit Regional-entwicklung zu tun haben. Oftmals
sind es kleinregionale Ideen, die
zu großen regionalen Impulsen
führen.
Im Weinviertler Dreiländreck führte vor vielen Jahren der Renovierungs-bedarf für das Schloss Wilfersdorf zu vielen gemeinsamen
Projekten rund um das Thema
Liechtenstein. Heute verbindet
eine Liechtenstein Radroute die
attraktivsten Sehenswürdigkeiten
der Liechtensteins in Südmähren
mit dem niederösterreichischen
Wein-viertel und Liechtenstein ist
ein touristisches Produkt geworden, mit dem das Weinviertler
Dreiländereck und das LedniceValtice-Areal weit über die Regi-

www.wde.at

le Zusammenarbeit haben vielen niederösterreichischen Gemeinden in 58 Kleinregionen klare Vorteile gebracht: Miteinander können sie zahlreiche Aufgaben und Heraus-forderungen gemeinsam besser bewältigen und
damit mehr für ihre Region erreichen. Die aufgegriffenen Themen sind sehr vielfältig. Sie reichen von Verwaltung und Bürgerservice über Kooperationen im
Gesundheits-, Sozial- oder Wirt
schaftsbereich bis hin zur gemein samen Raumentwicklung. Einen Einblick dazu liefert auch die
Kleinregionale Projektdatenbank.

Die vergessene Wallfahrt:
Weinviertel - Südmähren

Nördlich von Mikulov/Nikolsburg
befindet sich der Ort Perna/Bergen. In früheren Zeiten ein Wallfahrtsort der Gemeinden Rabensburg und Hohenau. In der
heutigen Zeit erinnert nur noch
ein Votivbild an diese Bitt- und
Dank- prozessionen, die vor Jahrhunderten unsere Vorfahren als
Dank für die überstandenen Seuchen, Missernten und Kriege durchgeführt haben. Der tiefe Glaube hat all diese Generationen immer wieder bestärkt, diese Strapazen einer Fußwallfahrt auf sich
zu nehmen.
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Fotogalerie Regionu Podluží
Místní akční skupina pořádala na podzim cyklus seminářů
„Kroje na Podluží a Hodonínsku“
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