Zpravodaj Regionu Podluží
Merkblatt der Region Podluzi

15
červen
2015

Téma vydání:
sport na Podluží

Pravidelné rubriky: O čem se právě mluví v regionu
• Co nového v obcích • Kalendář akcí • Weinviertler
Dreiländereck • Regionální TOP projekty • Fotoreportáž

0

Původ sportu
Prvním ze zdrojů, ze kterých se sport
vyvinul, je podle historiků výcvik armád, který vyústil v nejrůznější hry a
soutěže zaměřené na bojové dovednosti a na fyzickou zdatnost (zápas, lukostřelba, jízda na koni). Druhým zdrojem jsou rituální aktivity, kdy byla určitá
forma soutěže prováděna jako součást
obětního rituálu nebo rituálu předpovídání budoucnosti – do první kategorie patří řecké olympijské soutěže, do
druhé kategorie mayské obřadní míčové hry.

Sport ve starověku
Známky provozování aktivit, které bychom dnes označili jako sport, byly nalezeny u řady starověkých civilizací.
Konkrétně se jedná o Čínu, kde byla
provozována (zřejmě spíše z estetických než ze soutěžních důvodů) obdoba dnešní gymnastiky, o Persii, kde jsou
doloženy bojové hry s přesnými pravidly. Nejznámějším případem je bezesporu starověké Řecko, ve kterém se
z aktivity směřující k fyzickému sebezdokonalení stala filosoficky odůvodněná součást kulturního života a fyzická
zdatnost byla považována za nedílnou
součást dokonalosti. Výsledkem bylo
mimo jiné pravidelné pořádání všeřeckých sportovních her v osadě Olympie,
které se staly předobrazem moderních
olympijských her.

to účelu (tj. sport jako činnost čistě pro
zábavu a potěšení jak přihlížejících, tak
zúčastněných) lze najít v renesanční
Itálii - příkladem je Calcio Fiorentino, jehož pravidla poprvé publikovaná v roce
1580 již nápadně připomínají něco mezi
dnešním ragby, fotbalem a australským
fotbalem.
Podobné příklady (pálkovací hry podobné dnešnímu tenisu ve středověké
Francii nebo „ragby“ od vesnice k vesnici ve Skotsku) jsou ale obvykle místně
(geograficky na kraj nebo sociálně skupinou lidí - například v rámci mladších
příslušníků francouzské šlechty) omezené způsoby zábavy bez všeobecně
uznávaných pravidel a velkých soutěží
a turnajů v moderním stylu.

Počátky moderního sportu
Počátky sportu v dnešním smyslu toho
slova jsou obvykle spojovány s technickou revolucí, jejíž vůdčí zemí byla
v 19. století Anglie. Fyzická námaha,
která již zde není bezprostředně spojena se zajištěním přežití nebo válečným
konfliktem, se v té době postupně stala
z privilegia „vyšších vrstev“ běžně rozšířenou formou trávení volného času
a zábavy.
Do druhé poloviny 19. století (a ve velké
většině případů právě do Anglie) spadá založení většiny dnes provozovaných nejoblíbenějších hnutí („Muscular
Christianity“, YMCA) a sportů na všeobecném základě - tj. na zásadě „pokud
budeš respektovat pravidla, můžeš hrát
s námi (nebo spíš proti nám) a je jedno,

Calcio Fiorentino, 1688

Sport ve středověku
Počátky sportu v západní Evropě lze
stopovat hluboko do středověku. Jeho
charakter je ale obvykle podobný, jako
u starověkých vojenských klání, jehož
účelem je fyzický výcvik pro válku. První zdokumentované odchylky od toho-

www.podluzi.cz

Zábava pro každého

kdo jsi a odkud jsi“.
V Anglii takto vzniká:
• v roce 1863 „Fotbalová asociace“ jako
spojení klubů hrajících „kopanou“ verzi ragby
• v roce 1877 mistrovství v „královském
tenisu“ ve Wimbledonu
• v roce 1897 první verze psaných pravidel pro dnešní házenou
A podobných příkladů (následně i za
hranicemi Anglie - například v roce
1891 v Kanadě a USA počátek basketbalu, ale i skautingu) lze samozřejmě
najít mnoho.
Naprosto zásadní bylo pro další rozvoj
sportu založení novodobých olympijských her, které je spojeno se jménem
Pierra de Coubertina a rokem 1896.
Sport se tím stává ze specifického
a stále ještě menšinového způsobu zábavy kulturním a později i politickým fenoménem.
Připravila: Denisa Spevárová

O čem se mluví v Regionu Podluží
Opět bychom Vás rádi seznámili, co se
za půl roku v Regionu Podluží událo.
Ples Regionu Podluží
Letošní XII. ročník Plesu Regionu Podluží se konal 30. ledna v Kosticích, obec
ples organizačně výborně zajistila. Večerem provázela DH Túfaranka a cimbálová muzika Jožky Severina. Ples zahájil Ženský sbor z Kostic za doprovodu cimbálové muziky. V průběhu večera vystoupily profesionální taneční páry
ze Zlína a Studia Morava. Ples proběhl
v příjemné atmosféře.
O holbu starosty města Lanžhot
Dne 17. února se konalo finále 15. ročníku
v kuželkách obcí Regionu Podluží v Lanžhotě - bitva „O holbu starosty města Lanžhot“. Finálovému zápasu jako každoročně předcházelo dvoudenní soutěžní klání, kterého se účastní čtyřčlenná družstva
jednotlivých obcí Regionu Podluží, složená ze zastupitelů a zaměstnanců obecních úřadů. Po těžké bitvě zvítězilo družstvo z Prušánek, druhé místo obsadilo
město Lanžhot a třetí byli zástupci ze Starého Poddvorova.
Přehlídka dětských souborů na Podluží
V neděli 30. března se konal v Moravské Nové Vsi již XI. ročník Regionální
přehlídky dětských souborů na Podluží. Letošní přehlídka byla postupovou
a oblastního kola se zúčastnilo 15 souborů. Do krajského kola postoupily soubory: Jatelinka z Moravské Nové Vsi
pod vedením Vl. Časné, L. Helešicové a K. Hurbanové a Velký Žižkovjánek
z Moravského Žižkova pod vedením
J. Švacha a M. Kvitové. Přehlídku zahájil starosta Moravské Nové Vsi Mgr. Bc.
Marek Košut společně s předsedou Regionu Podluží Mgr. Vojtěchem Pospíšilem. Celou přehlídkou provázela manažerka svazku obcí Eliška Petrlová.
Zpěváček Podluží
V neděli 12. dubna 2015 se konal již
IV. ročník postupové soutěže „Zpěváček Podluží“, kterou organizovala ZŠ
a MŠ ze Starého Poddvorova, DFS Kordulka pod záštitou Regionu Podluží.
Děti byly rozděleny do 4 věkových kategorií. Celkem se zúčastnilo 35 dětských
zpěváčků. Každý účastník obdržel pamětní list, plaketku a sladkou cenu od
společnosti Racio s.r.o., vítězové navíc krásnou skleněnou plaketu. Do regionálního kola postoupili Viktorie Kremlová, Karolína a Pavlína Tomčalovi, Zu-

zana Ciprysová, Josef Čech a Kristýna
Podešvová.

Zpěváčci Podluží

Rozhledna „Na Podluží“
Stejně jako vloni můžete navštívit i letos
kiosek u rozhledny „Na Podluží“ u Nového Poddvorova. Letos byl provoz zahájen první dubnový víkend a je tomu
i nadále, o prázdninách bude otevřeno
každý den, vždy za příznivého počasí.
Přijďte se podívat na krajinu z 30 metrové rozhledny „Na Podluží“.
Cýklovýlet
Region Podluží ve spolupráci s Mikroregionem Hodonínsko uspořádal další ročník cyklovýletu „Otvírání jara na
Podluží“, který proběhl 24. dubna 2015.
Prezentace účastníků začala od půl deváté v Ladné, kde nás přivítala starostka obce Renáta Priesterrathová. Vyrazili jsme na promenádu do Lednice,
kde nás uvítal starosta Lednice RNDr.
Libor Kabát a informoval nás o výstavbě lázeňské promenády. Dále jsme pokračovali po knížecí trase směr Apollonův chrám, Nový Dvůr, Tři Grácie, Kaple Sv. Huberta, Randez-vous a do Valtic, kde jsme absolvovali prohlídku vinných sklepů Chateau Valtice. Pokračovali jsme přes Hlohovec do Ladné na
Ranč, kde bylo zakončení cyklovýletu.

Závod na kolečkových bruslích v Lužicích

www.podluzi.cz

O pohár lužického starosty
ZŠ Lužice a Obec Lužice pořádaly
6. května 2015 další ročník štafetového závodu na kolečkových bruslích
„O pohár lužického starosty“. Závodu
se účastnily děti ze ZŠ Regionu Podluží.
Přihlášeny byly 4 školy – Lužice, Lanžhot, Mikulčice a Prušánky. 1. stupeň absolvoval 1 okruh štafetového závodu
dlouhý 600 m a 2. stupeň měl dva okruhy štafetového závodu, celkem 1200 m.
Počasí jako loni dětem přálo, akce to
byla velmi vydařená.
Setkání mužských sborů na Podluží
Dne 9. května 2015 se konalo v Ladné „Setkání mužských sborů na Podluží“. Počasí přálo a mohli tak účinkující
svá vystoupení uvést venku na sóle před
sportovní halou v Ladné. Vystoupili mužské sbory z Moravského Žižkova, ze Staré Břeclavi, z Hrušek, Ladné, TvrdoniceKostice, Lanžhot, Mutěnic, Mikulčic, Moravské Nové Vsi, a další za doprovodu
CM Břeclavan a CM Moravica. Hostem
byla Aneta Mendlová z Ladné.

Snímek ze setkání mužáků v Ladné

Soutěž mladých verbířů
Soutěž mladých verbířů se konala dne
17. května 2015 v Ladné, sešlo se 11
verbířů, kteří byli rozděleni do tří kategorií. Každý verbíř se prezentoval nejméně jednou slokou zpívanou a dvěma
tanečními. V nejmladší kategorii do 9 let
zvítězil Matěj Ivančic ze St. Břeclavi, na
2. místě pak Adam Kuruc z Dolních Dunajovic. V kategorii 10-12let se na prvním místě umístil Petr Huňař ze St. Břeclavi, druhý byl René Zhříval z Josefova a
na třetím pak společně Matěj Halady ze
St. Břeclavi a František Bravenec z Mutěnic. V kategorii nejstarších zvítězil Josef Čech z Nového Poddvorova. Cenu
obce Ladná a stejně tak i Regionu Podluží si odnesl dvanáctiletý René Zhříval
z Josefova.
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Dolní Bojanovice
Sport v Dolních Bojanovicích

Odedávna byl sport a především sportovní události nedílnou součástí dění
v obci. Jednota Orel začala své působení již v roce 1909 a vedla ke sportu
především děti a mládež. V třicátých letech pak vznikl Sportovní klub kopané
a postupem let vznikla široká škála
možnosti sportovního vyžití.
V současné době tak funguje v obci několik dalších klubů či oddílů různých
sportovních odvětví. Jsou to Tělovýchovné jednoty Dolní Bojanovice a Orel,
oddíl házené, tenisté, střelci z praku,
hokejbalový klub Snipers, nebo nově
vzniklý klub lukostřelby. Není možné rozepsat se o všech sportovních organizacích, a tak zmíníme jen některé.

Orel jednota Dolní Bojanovice

Orel jednota Dolní Bojanovice byla obnovena v roce 1990, a to Michalem Komosným. Od samého počátku se věnoval dětem a mládeži, a to jak po stránce duchovní a kulturní, tak převážně po
stránce sportovní. Mezi první akce patřily divadelní představení, duchovní
přednášky, tábory, poutě, výlety do přírody, ze sportů fotbal, házená, volejbal,
střelecký kroužek, aj.

Fotbalové A mužstvo TJ Dolní Bojanovice

Od roku 2004 je starostou Orla naší jednoty Jan Salajka. Protože počet členů
Orla v Dolních Bojanovicích narůstal,
hledaly se vhodné prostory k setkávání, což vyústilo k postavení vlastní budovy Orlovny.
Orel se v naší obci věnuje převážně dětem MŠ a ZŠ, ale také mládeži či dospělým, smysluplným využitím volného
času, ať už při provozování sportovních
aktivit - florbal, badminton, či jiných aktivit např. dětské tábory, stanový, příměstský, oslavy Dne matek, Dne dětí,
pletení velikonočních pomlázek aj.
Orlovna je otevřená také pro veřejnost.
Nabízí nejen dětské venkovní hřiště

Florbalový tým Elévové

či hřiště pro míčové hry, ale také bowling, pánskou či dámskou posilovnu.
K tomu je pro všechny otevřena restaurace. Taktéž nabízí pro přespolní hosty ubytování. Více o Orlu naleznete na:
www.oreldb.unas.cz nebo také na:
www.orlovna.eu

Templářští lukostřelci

Lukostřelecký klub Templářských lukostřelců byl oficiálně založen v roce
2013, ale již od roku 2000 se parta nadšenců začala scházet na turnajích pořádaných především v České republice.
Zakládajícími členy a tahouny klubu byli
od prvopočátku dnešní předseda klubu Petr Jarošek a současný jednatel Mirek Pleskač. K tomuto jádru se postupně přidávali další členové. V roce 2014
došlo ke zprovoznění svépomocně budované střelnice v Dolních Bojanovicích a byly zahájeny pravidelné tréninky dětí i dospělých. Dnes se Templářští lukostřelci řadí mezi nejlepší střelce
na 3D soutěžích nejen v ČR, ale i v sousedních státech.

Templářští lukostřelci

www.dolnibojanovice.cz

TJ Dolní Bojanovice

Fotbalový klub TJ Dolní Bojanovice byl
založen r. 1932. Největšího úspěchu dosáhl v polovině devadesátých let minulého století. V té době „A“ mužstvo dvakrát
po sobě postoupilo až do župního přeboru (krajský přebor), kde dva roky působilo
pod vedením trenéra Zdeňka Blahy. Šesté místo v sezóně 1997/1998 župního přeboru je nejlepším umístěním mužů v celé
historii klubu. Poté však následoval postupný pád až do nejnižší soutěže. V současnosti se klub zase zvedá. „A“ mužstvo
pod vedením trenéra Zdeňka Sklenského, který zažil největší úspěchy klubu jako
hráč, je 7 kol před koncem soutěže na
prvním místě a má velkou šanci postoupit
po 11 letech do okresního přeboru. Šanci postupu do krajské soutěže mají i kluci v dorostenecké kategorii. Klub momentálně těží z výborné práce mládežnických
trenérů Jana Mráky, Ladislava Zhřívala
a později Luboše Pospíšila. O jejich dobré práci hovoří fakt, že tři kmenoví hráči našeho klubu působí v divizních soutěžích. Také několik místních mladých talentů působí v regionálních střediscích
mládeže (RSM Hodonín, MSK Břeclav
a Zbrojovka Brno). Mládeži se náš klub
věnuje i nyní. Od r. 2014 je přípravka vedena formou projektu Žijeme hrou. V soutěžích FAČR (Fotbalová asociace ČR) působí 4 mužstva. Mužstvo mužů, dorostu
a dvě mužstva žáků. Kluci v přípravce se
zatím připravují na své fotbalové účinkování.
Více najdete na:
www.fkdolnibojanovice.tode.cz
www.facebook.com/fkdolnibojanovice
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Hrušky
Kopaná v Hruškách
Dominantou hrušeckého sportu je bezesporu fotbal, který má v obci dlouholetou tradici. Po krátké přestávce se dali
dohromady fotbaloví nadšenci a v roce
2011 založili nové občanské sdružení Sokol Hrušky. Přes počáteční nesnáze, kdy tomuto spolku chybělo sportovní zázemí, byl obcí zakoupen komplex
stavebních buněk a následně zrekonstruován na fotbalové kabiny. Poté již
bylo možné obnovit sportovní klání na
fotbalové půdě.

pásem – dvou v Čechách a jednoho na
Moravě. Sokol Hrušky je začleněn mezi
55 fotbalových klubů v rámci Moravy. Hodnocení soutěže se zaměřuje do
několika oblastí. Tou první je propagace značky Gambrinus např. používáním
dresů s tímto logem, pak neméně důležitým hlediskem pro hodnocení je počet
získaných bodů ze vzájemných střetnutí a v neposlední řadě je to celková popularizace tohoto sportu v tisku nebo na
internetu pod hlavičkou sponzora Gambrinus. V ročnících 2012/13 i 2013/14

V loňském roce, přesně po třech letech,
si fotbalisté, kteří stáli u zrodu naší kopané, splnili svůj cíl. Postoupili totiž do fotbalové třídy okresního přeboru. Velkou
hodnotou fotbalového mužstva je trenér
Pavel Sopko, který umí dokonale připravit a „naladit“ hráče ke hře, jenž se líbí fanouškům a jenž přinesla úspěch ve formě výše zmiňovaného postupu.
I když jako nováček okresního přeboru se momentálně potýkají o udržení
v této fotbalové třídě, všichni hráči i realizační tým udělají všechno proto, aby se
v Hruškách hrála tato kvalifikace také
v příštích letech.
Za zmínku stojí i tzv. ligová kopaná
v Hruškách. Stalo se již pomalu zvykem,
že do naší obce každý rok zavítají prvoligoví fotbalisté, aby poměřili síly s hráči Sokola Hrušky. V roce 2013 k nám zavítal celek FC Slovácko, v loňském roce
byla do Hrušek pozvána FC Zbrojovka
Brno. Vše začalo novým vstupem Sokola Hrušky do fotbalové soutěže v roce
2011. V uvedeném roce náš fotbalový oddíl přihlásil předseda fotbalového klubu František Ventrča do již probíhající soutěže „Kopeme za fotbal“ vyhlášené sponzorem kopané pivovarem
Gambrinus. Soutěž je rozdělena do tří

jsme se umístili v čele moravské sekce. Jako vítězové máme jednak možnost pozvat do Hrušek prvoligový celek, dále zorganizovat den s trenérem
první ligy na našem hřišti a jako takový příjemný bonus pro hráče je soudek
piva od sponzora soutěže, který FK obdrží na závěr sezóny.
Pokud se vrátíme k loňské návštěvě
FC Zbrojovky Brno, průběh zápasu byl
do 15. minuty zcela vyrovnaný, poté se
u hostí projevila lepší fyzická a herní
zdatnost a po 90 minutách Sokol Hrušky prohrál 14:1. I když výsledek v takových zápasech není důležitý, je obdivuhodné, že proti 11 profesionálům nastoupila parta kluků, kteří se před třemi lety ještě ani neznali. Průběh celého
klání provázela přátelská atmosféra následovaná autogramiádou pro naše nejmladší hráče, kteří mají v našem spolku
taktéž své zázemí.
Smyslem sportovního odpoledne bylo
jednak představit fanouškům a milovníkům kopané prvoligové hráče při vzájemném duelu s hráči Sokola Hrušky a pak
umožnit našim klukům přímo na hřišti si
prověřit svoje fotbalové umění proti fotbalistům, pro které je kopaná povoláním.
Ing. Zdeněk Krystián

www.hrusky.cz

Štafetový běh
Před šestnácti lety se uskutečnil první ročník štafetového běhu o pohár
Boba Zháňala. Původně mělo jít pouze o jednorázovou akci a část dvoudenních oslav u příležitosti 100. výročí přístavby budovy základní školy. Následně se ze zdařilého závodu stala tradice.
Bob Zháňal, který doposud nechyběl
na žádném ročníku, je hrušeckým rodákem, úspěšným běžcem na tří a pětikilometrových tratích na přelomu padesátých a šedesátých let minulého století
a účastník olympiády v Římě v r. 1960.
Od roku 1998 se tedy v Hruškách uskutečňuje prestižní klání druhých, třetích,
čtvrtých a pátých ročníků základních
škol. Celkem 10 týmů reprezentuje jednotlivé školy a tím i vesnice na Podluží.
Z každé soutěže si vítězný tým odveze
nejen medaile, ale i putovní pohár, který
následně předá vítězné štafetě při dalším ročníku. Za celou dobu trvání byla
nejúspěšnější hrušecká škola, která
i v loňském roce patřila k favoritům. Štafeta z Hrušek vyhrála šestkrát, třikrát byla
druhá a jednou třetí. Čtyřikrát si putovní
pohár odvezly základní školy z Moravské Nové Vsi a Lužic a jedenkrát putoval do Lanžhota a Starého Poddvorova.
Nutno podotknout, že v loňském roce se
podařilo domácímu týmu jak zvítězit, tak
pokořit rekord trati dlouhé 3,5 km s časem 10 minut 33 sekund, čímž vylepšil
rekord z roku 2012 o pět vteřin.
Třešničkou na dortu každého ročníku
bývají pozvaní hosté naší atletické elity. Do Hrušek již zavítali Jan Železný,
Tomáš Dvořák, Roman Šebrle, Jarmila
Kratochvílová, Bára Špotáková a řada
jiných neméně významných sportovců. Mimo uskutečněnou autogramiádu
vždy oživí celou sportovní událost, podpoří a povzbudí naše malé sportovce.

Štafetový běh v Hruškách má již tradici
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Josefov
Sport světem vládne
Nadšení sportovci své výkony předvádějí na různých známých i neznámých
stadionech, jejichž výkony pak sledujeme s nadšením našeho tzv. gaučingového sportu...
V naší obci se fandí sportu nejen u televizní obrazovky v místním hostinci, ale rovněž na místních hřištích. Na
fotbalovém hřišti se pravidelně každý
rok hraje mezinárodní fotbalový turnaj.
Účast zahraničních hráčů ze Slovenska
potvrzuje stále větší oblibu, tedy nejen
u hráčů z okolních vesnic. Místní hráči urputně bojují každý rok, aby největší pohár zůstal v obci a mohl být slavnostně naplněn lahodným mokem, pak
obsah vypit a poté vystaven. Kde? No
opět v síni slávy v hostinci. Je škoda,
že už se nescházejí mladí i starší hráči před nedělním obědem na hřišti, jak
tomu bývalo, ještě před několika lety.
Tehdy také vznikl nápad, že by se mohl
konat turnaj ve fotbale proti přespolním
hráčům.
Když se mělo v roce 2006 stavět víceúčelové hřiště, někteří místní občané
byli proti. A byla by škoda, kdyby se nepostavilo. Zvedla se vlna sportovních
aktivit. Hrají si zde děti i dospělí. Pravidelně se zde každý rok koná volejbalo-

Fotbalové družstvo Josefova v r. 2010

lého století, panem Stanislavem Esterkou. Sám byl jeho členem a mladé kluky
i holky tomuto sportu učil. Byly zakoupeny dva tenisové stoly a hrálo se ještě
ve staré budově JZD. Později byly stoly přesunuty do budovy OÚ u kostela.
Když se postavil nový OÚ spolu se sá-

tak v době vánoční je pravidelně pořádán turnaj ve stolním tenise pro neregistrované hráče do 14 let a pro neregistrované hráče nad 14 let.
Po tomto turnaji se již druhý rok hraje
mistrovství Josefova ve stolním Stiga
hokeji. Ani tady není o fanoušky a hráče nouze.

Vítězové vánočního turnaje ve stolním tenise

lem, byly stoly přesunuty sem, následně byly zakoupeny nové, profesionální. Mladí hráči zde trénují pod vedením
pana Marka Macůrka. Když končí rok,
Hráči tenisové čtyřhry Josef II. OPEN

vý turnaj, Josef II. OPEN, turnaj v tenisové čtyřhře, turnaj v malé kopané ulic
Josefova. Děti využívají hřiště pro malý
fotbálek, nebo jen střílejí na bránu a trefují se do basketbalových košů. Starší
pak ve volných chvílích zde hrají tenis.
Při dni dětí je hřiště využíváno k různým
hrám a soutěžím.
Nesmíme také zapomenout na stolní tenisový oddíl, Sokol Josefov, který byl
založen v sedmdesátých letech minu-

Volejbalové B družstvo Black team Josefov

www.josefov.eu

Mistrovství Josefova ve stolním Stiga hokeji

Máme také tým kuželkářů, kteří hrají amatérskou ligu v Prušánkách a zástupce obce, kteří pravidelně každý rok
zastupují naši obec na turnaji kuželkářů v Lanžhotě.
Takže sport vládne nejen ve světě, ale
také v naší malé dědině.
Něco málo z kroniky. Pod vlivem strany lidové a katolické církve působila
v obci před rokem 1920 JEDNOTA ČS.
ORLA. Orel konal veřejná cvičení doma
i v okolních obcích. Spolu se Svazem
katolických žen a dívek, sehrály řadu
divadelních představení. Orel ukončil
svou činnost po 2. světové válce.
Text a foto: Růžena Hasilová
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Kostice
TJ Sokol Kostice

Judo

TJ Sokol Kostice byla založena v roce
1913. Sokolovna byla slavnostně otevřena 1. října 1929 jako víceúčelový sál.
V současné době působí v TJ 6 oddílů:
Oddíl kopané, juda, armsportu, ZRTV,
kondiční cvičení žen, badmintonu. Oddíly se sportovně organizují a pracují samostatně. Týden co týden zde cvičí a tančí cca 100 sportovců, od těch
nejmenších až po seniory. V zimním období zde trénuje 30 malých fotbalistů.
Výbor pracuje tak, aby všichni kteří sokolovnu využívají, měli příjemný pocit
z pěkného prostředí.

Tento v ČR velmi známý oddíl juda byl
založen Josefem Gálem v r. 1976. Oddílem prošlo do současnosti téměř dva
tisíce zájemců o tento asijský bojový
sport. Nejúspěšnější érou byla 80. a
90. léta minulého století. Judisté Kostic - Jiří Hasil, Jan Rybár, Zdeněk Straka, Věra Straková (Krásná), Eva Nešporová, Lenka Dudová, Martina Juráčková (Opršalová), získali několik titulů mistrů ČSSR, ČSFR a ČR. Jiří Hasil
a Věra Krásná byli téměř deset let členy reprezentace ČSFR a později ČR
a Věra Krásná byla v širším výběru na
OH v Barceloně. Velkým úspěchem
v roce 1988 byl titul mistr ČSR v družstvech žen, kde za sebou družstvo žen
oddílu judo Kostice nechalo vysoce favorizovaná družstva VŠ Praha, Spartak
Hradec Králové, Baník Karviná a další. Nejcennější tituly v soutěži jednotlivců, titul mistryně Evropy získala v roce
2008 Věra Krásná a v kategorii mužů Jiří
Hasil. Stříbrnou a bronzovou medaili na
tomto ME vybojovaly Eva Nešporová a
Martina Opršalová. Dařilo se i nastupujícím generacím. V kategoriích mládeže, dorostu a juniorů vozily cenná umístění z českých i mezinárodních soutěží Radka Turečková, Jana Konečková,
Bára Blažejová a další. Po roce 2010 se
oddíl zaměřil na práci s žactvem a dorostem. Pod vedením trenérů Jaroslava a Věry Krásných, Martiny Opršalové a nově vyškolených mladých trenérů Radky Turečkové, Jaroslava Straky
a Lucie Kaňové rostou nové talenty
z řad dětí a mládeže. V současnosti má
oddíl 29 členů, včetně 4 trenérů. Oddíl
se věnuje hlavně výchově a sportovnímu soutěžení v judu dětí a mládeže.
Předseda oddílu
Jaroslav Krásný

Fotbal
Počátky nejstaršího oddílu začínají
v roce 1929. Původním místem bylo
hřiště v prostorách dnešního rybníku,
po válce se fotbal hrál na hřišti na Na
drahách, a v roce 1966 se otevřelo nové
hřiště, které je dnes součástí sportovního areálu Mezi největší úspěchy patří
postup ,,A‘‘ mužstva do krajského přeboru v sezoně 1973-1974, kde jsme setrvali až do roku 1986. Tehdejší mužstvo
trénoval Jan Zháňal a vedoucí byl Štěpán Hrubý. Hráči byli Balga B., Balga P.
Král Z., Rebenda, Hrazdil F., Hrazdil F.2,
Kristoň, Požgay, Verbík Z, Hoferek, Hasil, Rabušic, Černý, Kaňa F, Tuček, Skočík, Ing. Paulík, Létal M. V r. 2003 vybudovala Obec Kostice nové kabiny, dále
se vybudovalo automatické zavlažování na hlavním hřišti a tréninkové hřiště
se oselo novým trávníkem, taktéž s automatickou závlahou.
V létě 2012 jsme uzavřeli dohodu se Sokolem Tvrdonice a Sokolem Týnec. Tato
spolupráce přinesla ovoce v sezóně
2013-2014 v podobě 1.místa v A třídě.
Toto mužstvo trénoval p. Ludvík Knajfel a vedoucím mužstva byl Miroslav
Kaluža. V současnosti A mužstvo hraje Okresní přebor a B mužstvo 4. třídu.
Dorost je v A třídě, zbytek jako mladší
a starší žáci. Máme i školičku fotbalu,
kterou vede p. Pačuta.
K soutěžním a přátelským zápasům nás
vozí klubový autobus, o který se stará
Jiří Bartoš. Na tento autobus jsme hrdí,
protože jen málo klubů vlastní autobus.
Náš oddíl má 118 členů a to 96 hráčů
a 22 funkcionářů. Předsedou oddílu je
Luboš Jaša.

Armsport
Náš oddíl armwrestligu byl založen
1. února 2000 na podnět judistky Věry
Krásné. Tehdy bylo zaregistrováno 20
členů. Od roku 2005 nastala odmlka.   
V r. 2013 vzala opět do svých rukou oddíl Věra Krásná. V roce 2014 jsme zaregistrovali již 32 členů. K největším úspěchům patří titul mistryně Světa a Evropy
Věry Krásné a titul mistryně světa Evy
Nešporové. V roce 2013 jsme se stali pořadateli Mistrovství České Republi-

www.kostice.cz

Armsport má v Kosticích již patnáctiletou tradici a na svém kontě řadu úspěchů

ky. Získali jsme tři tituly mistryně České Republiky. Od září roku 2013 se stávají trenéry klubu Lucie Kaňová a Michal Haviger. Vedoucím oddílu zůstává
Věra Krásná. Na mistrovství České republiky 2014 získali titul mistr ČR Erik
Galet, Jiří Trubač a Robert Vala a v roce
2015 Robert Vala, Dominik Tuček, Jiří
Trubač a Radka Knotková. Doufáme, že
se našemu klubu bude dařit i v sezoně
2015/2016.

ZRTV
Ženy seniorky začaly se cvičením
v roce 2004. Naše základna činí 24 členek. Zaměřujeme se zejména na cvičení pohybového ústrojí, nejvíce Pilates,
Power jogu a lehké posilování na velkých míčích a s owerbolly.
Vedoucí Milena Hraběová

Kondiční cvičení žen
Otevřená skupina žen při TJ, založená 13. září 2011. Zakladatelkou je Věra
Krásná. Zaměření: kondiční a zdravotní
cvičení pro ženy všech věkových skupin. Prvních tréninků se účastnilo 8 až
10 cvičenek. Již koncem prvního roku
cvičí okolo 20 žen ve věku 17 – 55 let.
V roce 2015 se k pravidelnému cvičení
již schází přes 30 žen a dívek z Kostic
a blízkého okolí.

Badminton
Nejmladší oddíl působí již od roku 2013.
Má osm členů, schází se pravidelně jedenkrát týdně pod vedením Pavla Kovaroviče.
Předseda TJ Sokol Kostice
Miroslav Ořeský
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Ladná
Z historie sportovních aktivit

V Lanštorfě dvacátých let působily tři sportovní organizace, a to Sokol, Orel a DTJ (dělnická tělovýchovná jednota). Náplň činnosti
byla vcelku shodná. Prostná cvičení, základy gymnastiky a atletiky. V roce 1928 byl založen fotbalový oddíl. Následně v roce 1931
obec oficiálně propůjčuje fotbalistům část
obecního pastviska na úpravu hřiště regulérních rozměrů za nájemné 120,- Kč ročně.

Fotbalový oddíl TJ Sokol Ladná

Jedním z prvních propagátorů a hráčů fotbalu v naší obci byl Jan Veselý, syn místního řídícího učitele. Další posilou byl Jan
Mikulič, rodák z Charvátské Nové Vsi, do
Lanštorfa přiženěný počátkem 30. let.
Skvělý technik, později trenér, předseda,
pokladník a zástupce oddílu v okresní fotbalové sekci.
Podmínky provozování fotbalu byly z dnešního pohledu opravdu náročné. K zápasům se jezdilo na bicyklech (až do Strážnice), a když to bylo „jenom“ do Rohatce,
tak na gumáku s koňským potahem. Dlužno ale říci, že koncem třicátých let a během války už byl fotbal záležitostí velmi populární a s fotbalisty jezdila početná skupina fanoušků. V roce 1943 Lanštorf svou třídu vyhrál a ocitl se tak mezi lepšími týmy.
V roce 1958 bylo celé hřiště orámováno
výsadbou topolů a v roce 1962 zbourali fotbalisti a členové oddílu starou břeclavskou pekárnu, čímž získali materiál na
výstavbu kabin. Slavnostní otevření kabin proběhlo v červnu 1967, o rok později
byla navíc před kabinami zbudována betonová plocha pro taneční zábavy pod širým nebem, nezanedbatelný zdroj příjmů
pro fotbalový oddíl.

Fotbalisté z Ladné

Od 60. let měl fotbal v Ladné jednoznačně vzestupnou tendenci. Úsilí bylo korunováno úspěchem v r. 1969. Fotbal samozřejmě nedělají jenom hráči, ale také trenéři a funkcionáři. O žákovská mužstva se
jako trenér a vedoucí přímo vzorně staral
od 60. až po 80. léta Vlastimil Gajda. Na
jeho práci úspěšně u výše zmiňovaného
dorostu navázali Zdeněk Ferbar a Jaro-

slav Mlátilík. Fotbalisté byli v Ladné vždy
nejpočetnější a také velmi vlivnou zájmovou skupinou.

JEDNOTA ČSL. ORLA

29. února 1920 byla založena v Ladné
Jednota čsl. Orla. Pravidelný spolkový život zahrnoval cvičení, divadelní představení, zájezdy nebo účast na orelských
sletech. V roce 1928 byl po dlouhém úsilí
zbudován v místě tzv. starého dvora Lidový dům, sídlo Orla a Strany lidové.
Ve 30. letech měla jednota asi 90 členů,
ti se účastnili např. župního zájezdu v Podivíně v roce 1933, kam pochodovali v lidových a orelských krojích. V roce 1935
se v Ladné konalo veřejné orelské cvičení,
kterého se účastnilo téměř 900 účastníků.
Dalšími aktivitami členů spolku byly debatní večírky, taneční zábavy nebo vánoční besídky pro děti. Po zřízení tzv. protektorátu v roce 1939 byla činnost Orla velmi nejistá, taneční zábavy byly zakázány
a v roce 1941 byla činnost Orla zakázána úplně. Dne 3. června 1945 byla činnost
Orla obnovena, do jednoty se přihlásilo téměř 100 členů. Ladná byla první obcí na
Moravě, kde byli členové Orla opět aktivní. Jedním z nejvýznamnějších dnů v historii Orla byl 8. červen 1947, kdy se konaly „Orelské slavnosti v Lanštorfě“. Během
slavnosti byl vysvěcen prapor a odhalena pamětní deska Antonínu Hřebačkovi.
V r. 1948, po nástupu komunistů k moci,
činnost Orla skončila.

mentáře pouze tanec.
Taneční studio N.C.O.D. působí také
v Hruškách, Týnci, Tvrdonicích, Lanžhotě, Moravské Nové Vsi, Moravském Žižkově, Velkých Pavlovicích, Přítlukách, Ladné, Podivíně, Prušánkách a Hlohovci. Ve
školním roce 2012/2013 nás bylo okolo
100 tanečníků. V roce 2013/2014 vzrostlo
toto číslo na 150 členů a v roce 2014/2015
na 250 členů.
Zajišťuje dětem, mládeži a dospělým
vzdělání v oblasti moderního tance, pořádáme vzdělávací workshopy, organizujeme různá vystoupení a taneční show pro
rodiče a veřejnost, zajišťujeme účast členů na tanečních soutěžích, vzdělávacích
workshopech a soustředění.
Specializuje se na tanec zvaný STREET
DANCE, který se stává v posledních letech stále více populárním. Taneční skupina se zúčastňuje různých soutěží jak v tuzemsku, tak i v zahraničí, kde se umístili na medailových postech. Mezi oceněné
juniory patří Barbora Lucká, Kristýna Hrdová, Klára Vaculíková, dále pak v kategorii dospělých Simona Pulkrábková a Lukáš Zálešák všichni z Ladné.

Tenisový oddíl TJ Sokol Ladná

V roce 2000 přišlo několik tenisových nadšenců s nápadem vybudovat v areálu TJ
Sokol tenisový kurt. Byla oslovena veřejnost, ze které vzešlo 26 zakládajících členů. V roce 2001 byl nápad realizován,
a tak byl založen Tenisový oddíl při TJ Sokol Ladná. Byly vybudovány dva tenisové
kurty a o rok později zázemí s klubovnou.
V současnosti má klub asi 20 aktivních tenistů. Stalo se tradicí pořádání místních
turnajů, kterých se s oblibou zúčastňují
i nečlenové oddílu. Každoročně jezdí na
soutěže družstev v kategoriích muži, veteráni, ženy a mixy.

Taneční studio N.C.O.D.

Taneční studio založila rodačka z Ladné, Lenka Žůrková v roce 2011. Základna studia je v Břeclavi na Indoorgolf Břeclav (Na Hrůdách 1147), kde trénují děti od
3 let, přes základní kurz pro děti základních škol, přes soutěžní výběry dětí, juniorů, dospělých a seniorů.
Zkratka N.C.O.D. vznikla z anglického
spojení No Coment Only Dance – bez ko-

www.obecladna.cz

Taneční studio N.C.O.D.

SOUČASNOST

V současné době v obci působí fotbalový oddíl TJ Sokol Ladná, Tenisový oddíl,
Taneční studio N.C.O.D. V loňském roce
byla dobudována sportovní hala, ve které
lze provozovat sporty jako sálový fotbal,
volejbal, basketbal, badminton, stolní tenis a další různé posilovací aktivity. K dispozici jsou tenisové kurty, fotbalové hřiště
a workoutové hřiště, které obsahuje posilovací stroje jak pro mládež, tak pro seniory. Obec Ladná plánuje také vybudovat víceúčelové hřiště s umělým povrchem, kde
by bylo možno provozovat sporty jako minikopanou, florbal, odbíjenou, košíkovou
a další rekreační aktivity. Součástí tohoto
hřiště by byla také běžecká dráha.
V současné době se také v obci formuje
lukostřelecký oddíl.
Stranu připravil:
Martin Vlk
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Lanžhot
TJ Sokol Lanžhot
Tělovýchovná jednota Sokol Lanžhot patří mezi nejstarší a nejpočetnější spolky
v Lanžhotě. V současné době sdružuje
osm sportovních oddílů a více než 500
členů. Historie lanžhotského sportu je lemována řadou významných sportovních
úspěchů. Není ovšem možné zde vyjmenovat všechny úspěšné sportovce, neboť
cílem článku je seznámit čtenáře se současností sportovního dění v Lanžhotě.
Nejstarší a zároveň nejpočetnější je oddíl fotbalu, který si před třemi lety připomněl 90. výročí od svého založení
a v současné době se fotbaloví činovníci starají o pět mládežnických a dva mužské týmy, které se zúčastňují dlouhodobých soutěží organizovaných Fotbalovou
asociací České republiky. Nejmladší fotbalisté poměřují své dovednosti v rámci okresního přeboru mladších a starších
přípravek, mladší žáci v krajské soutěži mladšího žactva, starší žáci v krajské
soutěži starších žáků, dorost v okresním
přeboru, muži B ve třetí třídě a muži A
v I. A třídě. Velmi významného individuálního úspěchu dosáhla Adriana Labudová, která se stala fotbalistkou roku 2014.
Fotbalisté jsou aktivní také mimo fotbalová hřiště a pořádají hojně navštěvované kulturně společenské akce. Informace
o lanžhotském fotbalu můžete nalézt na
internetových stránkách:
www.sokol-lanzhot.cz
V Lanžhotě jsou hojně navštěvovány také
tenisové kurty, o něž se starají členové
oddílu tenisu. Na osmdesát tenistů je
rozděleno do dvanácti družstev účastnících se jak registrovaných, tak neregistrovaných soutěží. Jednadvacet Lanž-

hotčanů se může pochlubit umístěním
v celostátním žebříčku Českého tenisového svazu. V týmových soutěžích stojí za zmínku postup jednoho družstva do
I. neregistrované ligy a účast dorostenců
ve druhé nejvyšší soutěži hrané v ČR. Na
velmi dobré úrovni je také práce s mládeží, o čemž svědčí například šest celorepublikových turnajů v mládežnických
kategoriích uspořádaných v Lanžhotě,
nebo velmi oblíbené tenisové soustředění pro děti. Také milovníci bílého sportu přispívají ke společenskému životu
v Lanžhotě a pro neregistrované hráče
pořádají pravidelně v průběhu roku několik tenisových turnajů.
Ve stejném areálu jako tenisové kurty se
nachází další sportoviště, jehož obliba
roste především po vánočních svátcích
- jedná se o posilovnu, kterou spravují
členové oddílu kulturistiky. Jejich zázemí je na velmi vysoké úrovni, což se projevuje vynikajícími výsledky v kulturistických disciplínách. Lanžhotští siláci totiž
vozí pravidelně cenné kovy jak z republikových, tak i z mezinárodních závodů.
Velmi úspěšní ve svých kategoriích jsou
Milan Mrázek, Jitka Mašková a Nikol Barkociová.
Velmi dlouhou tradicí se v Lanžhotě mohou pochlubit také basketbalisté. Pod
vysokými koši se již více než pětatřicet
let daří zejména ženám a dívkám. Basketbalových soutěží se účastní tři lanžhotské týmy - minižákyně do jedenácti let, kadetky do 17 let a ženy a juniorky do 19 let. Družstvo kadetek si v minulém roce vítězstvím v oblastním přeboru zajistilo účast na kvalifikačním turnaji
o účast v první lize, a i když se nakonec

Nejmladším oddílem lanžhotského sokola je oddíl florbalu

www.lanzhot.cz

do nejvyšší soutěže neprobojovalo, může
je těšit, že členka týmu Gabriela Blažková se stala členkou širšího reprezentačního výběru ČR v kategorii do 15 let. Výsledky basketbalistek můžete sledovat
mimo jiné také na stránkách:
www.basketlanzhot.estranky.cz
Zajímavých výsledků dosahují také stolní tenisté. V právě probíhajícím ročníku
soutěží stolního tenisu jsou přihlášeny
čtyři týmy dospělých a jeden tým mládeže. Mužstvo A se účastní 3. ligy, mužstvo
B krajské soutěže skupiny A, mužstva
C a D se pohybují mezi nejvyšší okresní a krajskou soutěží. Své zastoupení měl
lanžhotský stolní tenis také na únorovém
mistrovství republiky v Hranicích na Moravě, kde podal Filip Štofka vynikající výkony a do dalších bojů nepostoupil pouze na základě nepříznivého poměru setů.
Nejmladším oddílem lanžhotského sokola je oddíl florbalu sestávající ze tří mládežnických a dvou mužských družstev.
Nejmladší florbalisté získávají zkušenosti v rámci Jihomoravské ligy elévů, dorostenci bojují v Jihomoravské lize dorostu, muži B v Jihomoravském přeboru mužů a muži A v Jihomoravské lize.
Nejvýraznějších úspěchů dosáhli v sezóně 2014/2015 muži A, kteří v rámci Poháru České pojišťovny vybojovali historický postup do třetího kola soutěže a zcela
ovládli Jihomoravskou ligu mužů a s bilancí čtrnáct výher, jedna prohra a jedna remíza postoupili do Regionální ligy
mužů. Počínání florbalistů můžete sledovat také na internetových stránkách:
www.florballanzhot.cz
Ve svých soutěžích jsou úspěšní také šachisté. Starší hráči se v okresním přeboru umístili na druhém místě a mladí příznivci královské hry excelovali v okresním
přeboru základních škol pro 1. - 5. třídu,
když A tým zvítězil a B tým skončil na třetím místě. Celkový úspěch zvýraznili také
jednotlivci, kteří získali druhé, třetí a čtvrté místo.
Jak je patrné, tak TJ Sokol Lanžhot je velmi živý organizmus. O řízení celé organizace se stará sedmičlenný výbor v čele
s předsedou Františkem Kočárkem. Fungování lanžhotského Sokola by se také
neobešlo bez úsilí desítek dobrovolníků
v jednotlivých oddílech a bez materiální
a finanční podpory Města Lanžhot a dalších partnerů.
Děkujeme tedy všem za jejich práci
a podporu.
Připravil: Marek Uhlíř
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Lužice
Sport v Lužicích
Sport v Lužicích má dlouholetou tradici. Nejstarším tělocvičným spolkem,
který se zasloužil o výstavbu budovy sokolovny, je T. J. Sokol (1908). Lužičtí sportovci - hokejisté, volejbalisté,
tenisté i fotbalisté bývali obávanými
soupeři a jména Oldřich Slížek, Bedřich Parák, Alfréd Cupal, Martin Straka, Svaťa Číhal, Jindřich Maršálek, Libor
Hegnar, Barbora Benešová, roz. Kafková
jsou jen malým příkladem sportovních
osobností napříč historií obce.
Obec z vlastních prostředků i dotací stále rozšiřuje možnosti sportovního a rekreačního vyžití občanů a podporuje činnost sportovních oddílů. Vybudovala několik příjemných míst pro
využití volného času, sportování a hry.
V parku U Vrchnice vyrostl v roce 1995
umělý kopec na sáňkování a v roce
2004 asfaltové hřiště. Jsou zde instalovány herní prvky pro děti s bezpečnými dopadovými plochami. Pravidelnou sportovní akcí, kterou zde pořádá
základní škola, je Štafetový závod žáků
škol Regionu Podluží na kolečkových
bruslích a Prkač - cup, závod malotraktorů, pořádaný Lužickými mužáky.
Areál přírodní vodní nádrže Cihelna poskytuje ideální podmínky pro aktivní odpočinek i rodinné vycházky. Postupně zde budujeme kultivované prostředí
s nohejbalovými a volejbalovými hřišti,
herními prvky pro děti a výtvarnými díly,
která přímo na tomto místě vznikla při sochařském sympóziu. Pravidelně se zde
scházejí nohejbalisté, v létě tady pořádá
Klub česko - francouzského partnerství
turnaj v petanque. Své místo zde najdou

Turnaj v petanque

rybáři, milovníci přírodního koupání i otužilci, kteří zde pravidelně v čele s Antonínem Krejčiříkem na Silvestra ukončují
plaveckou sezonu.
T. J. Sokol obnovila svoji činnost v roce
1996 a v současné době má 120 členů.

Provozuje sokolovnu a od r. 2008 hřiště s umělým povrchem pro míčové hry.
Působí zde oddíly zdravotního cvičení
žen, volejbalu (muži, smíšené družstvo
a přípravka), gymnastický kroužek, florbal a oddíl stolního tenisu, jehož družstvo A hraje úspěšně krajskou soutěž.
TJ Baník má celkem 169 členů. Z toho
133 členů je v oddíle kopané, 35 členů
v oddíle rekreačního sportu tenisu a volejbalu, 1 člen se věnuje otužileckému
plavání. Nedílnou součástí klubu je i Fan
klub Baníku sdružující fanoušky a hlavně fanynky oddílu kopané. K největším
úspěchům patří 2. místo v Okresním přeboru mladších žáků v soutěžním ročníku
2013-2014. Areál TJ Baník nabízí travnaté fotbalové hřiště a tréninkovou plochu
s automatickými závlahami. Volejbalové
a tenisové kurty zde vytvořili svépomocí
členové klubu.

Úspěšný oddíl All stars fitness tým Lužice

ZŠ a obce koordinují sportovní dění ve
sportovní komisi RO. Pravidelně pořádají Ples sportovců, kde jsou každoročně oceňováni nejlepší sportovci, sportovní oddíly a osobnosti. Na letošním
plese sportovců byli oceněni: Radim
Svoboda - za aktivní práci s mládeží v TJ
Baník Lužice, Petr Slatinský - za aktivní
práci s mládeží v TJ Baník Lužice, Ing.
Luděk Benada - za reprezentaci obce Lužice v cyklomaratonu 111 hodin, Marek

Tenisový turnaj Burčák - open

Moderní víceúčelová sportovní hala
(2008) zásadním způsobem obohatila
nabídku sportovního vyžití a poskytuje v oblasti sportu vybavenost na vysoké úrovni. Na vybudování haly obdržela obec dotaci ze státního rozpočtu ve
výši 15 mil. Kč. Celkové náklady na výstavbu činí 39 mil. Kč. Hlavní sál je v dopoledních hodinách využíván žáky základní školy pro hodiny tělesné výchovy. V odpoledních, večerních hodinách
a o víkendech je využíván sportovními oddíly, skupinami sportovců z Lužic
i okolních obcí pro pořádání turnajů v sálové kopané, florbalu. V suterénu stavby
je hojně navštěvováno fitcentrum s posilovnou, občerstvením a zrcadlovým cvičebním sálem, kde se pravidelně cvičí
Jumping, zápas a trénuje zde nejúspěšnější sportovní oddíl v Lužicích All stars
fitness tým dětí z Lužic. Pod vedením
vedoucí Katky Knápkové se sportovci,
(většinou dívky ve věku 6-15 let) účastní republikových i mezinárodních soutěží, kde obsazují nejvyšší příčky.
Zástupci místních sportovních spolků,

www.luziceuhodonina.cz

Ples sportovců 2015, oceněný Luďěk Benada

Kotlařík - za výborné výsledky a reprezentaci obce Lužice na republikových
a mezinárodních turnajích v zápase,
Ludmila Kotlaříková - za dlouholetou
aktivní práci s dětmi a mládeží v oblasti
sportu a družstvo šachistů: Ondřej Slatinský, Jakub Slatinský, Patrik Slatinský
a Jaromír Herůdek - za vzornou reprezentaci ZŠ a obce Lužice v krajském
přeboru škol v šachu.
Jana Ambrožová, místostarostka
Při příležitosti 80. výročí založení kina
v Lužicích vás obec Lužice zve na letní
kino v areálu Cihelna - „Lužák“
Po setmění cca ve 21.00 hod.
25. - 28. června 2015 hraje
Divadlo bratří Čadíků české filmy:
25. 6. - Vejška
26. 6. - Tři bratři
27. 6. - Hodinový manžel
28. 6. - Fotograf
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Mikulčice
Sport v Mikulčicích

Výkonnostní sport v Mikulčicích zajišťuje Tělovýchovná jednota Mikulčice se svými oddíly
fotbalu a stolního tenisu a Atletický klub Mikulčice. Sportovní činnost pravidelně provádějí
děti a žáci školy v hodinách tělesné výchovy.
K dispozici mají sportoviště v přírodním areálu
Břízky. Je to oáza zasvěcená sportu. V areálu se nacházejí dvě travnatá fotbalová hřiště - tréninkové i zápasové, mlatové volejbalové hřiště, dětské hřiště, tělocvična ZŠ, šatny
a sociální zařízení, petangové hřiště a tartanová atletická dráha.

TJ Baník Mikulčice oddíl fotbalu

V roce 1928 byl v Mikulčicích založen Sportovní kroužek Mikulčice (SK), jehož prvotním
posláním bylo zastřešit činnost oddílu kopané. Kroužek procházel historickým vývojem,
kdy sdružoval oddíly i jiného než fotbalového zaměření. Jeho součástí v minulosti byla
házená žen, hokej, tenis, atletika. V současné
době nese název Tělovýchovná jednota Baník Mikulčice a sdružuje oddíly fotbalu a stolního tenisu. Fotbalový oddíl má v současné
sezóně nasazena v soutěžích čtyři družstva.
Dvě dospělá a dvě mládežnická. Muži A hrají Okresní přebor, muži B i dorostenci III. třídu, žáci okresní soutěž. V oddíle je registrováno 183 členů, přičemž 72 je z kategorie mládeže. Nejvýznamnějším úspěchem oddílu byl
nesporně postup mužů do župního přeboru
v roce 1994.
V posledních letech je snaha vedení oddílu
zaměřena na zvýšení kvality zázemí, potřebného pro důstojnou reprezentaci. Byla provedena přestavba vnitřního uspořádání šaten.
Nyní již splňují všechny požadavky po stránce hygieny i organizačního zajištění. Hlavní
hřiště bylo vybaveno závlahou i dalším zdrojem vody pro lepší pokrytí značných nároků
na dodávku užitkové vody. Stranou nezůstává ani péče o tréninkové hřiště. V současnosti
jej proto můžeme využívat pro přípravná utkání všech kategorií.
Na všech pořádaných sportovních akcích se
podílejí členové oddílu, nic by to však nebylo platné, nebýt příspěvku obce. Bez dotací,
které jsou obcí poskytovány, by nebylo možné
udržet fotbal na současné úrovni. Požadavky na kvalitu hracích ploch, zázemí, hygienu
a další jsou neustále řídícími orgány zvyšovány. Toto je samozřejmě v pořádku, ale je nutno
počítat s neustále se zvětšujícími náklady na
údržbu, energie, dopravu a organizační zajištění jednotlivých soutěží.
Skutečnost, že se fotbal v Mikulčicích hraje,
je výsledkem úsilí mnoha členů oddílu. Jsou
to ti, kteří se starají o zajištění provozu, vedení a trénování družstev, zejména pak družstev mládeže. Zde patří poděkování především panu Pavlovi Šagátovi a panu Eduardu
Kuchynkovi. Bez prvního jmenovaného by nebylo kde a na čem hrát, bez druhého bychom
dnes nevídali na hřišti naši mládež.

TJ Baník Mikulčice - oddíl stolního tenisu

TJ Baník má za sebou sezónu 2014/2015.
Stolní tenis a fotbal se hrají systémem podzim - jaro. S odstupem času můžeme říci, že
tato sezóna byla docela úspěšná. Příjemnou
vidinou pro mikulčický sport, ale i sport celkově, je zjištění, že se podařilo přivést ke sportu
nové uchazeče z řad mladých a dospělých,
např. nejmladšímu členovi je devět let a nejstaršímu je 83 let. V uplynulé sezóně se naše
řady rozrostly o nové adepty, a tím se celkově rozšířila i členská základna na čtyřicet členů. Mládež zastupuje patnáct děvčat a hochů. Ke stolnímu tenisu jsme v uplynulé sezóně přivedli pět mladých a čtyři dospělé adepty. Po celou sezónu podávali nejlepší výkony
žáci David Valuch (24. v okresním žebříčku)
a Zbyněk Bařina (26. místo). Mezi žačkami se
nejlépe umístila Agáta Straková na 10. místě okresního žebříčku. Pravidelně se naši mladí zúčastňují okresních a krajských turnajů.
Díky podpoře obce jsou vytvořeny takřka ideální podmínky pro tento sport. Nyní mají tenisté k dispozici dvanáct moderních stolů. I díky
této připravenosti jsme byli opět pověřeni Ji-

homoravských svazem stolního tenisu uspořádáním dvou bodovacích turnajů mládeže Jihomoravského kraje. Obou se zúčastnili i naši
nejlepší žáci. V silné konkurenci se neztratili, a dokonce si odnesli i medaile ve svých výkonnostních divizích (David Valuch a Agáta
Straková).
Páteří oddílu jsou tři týmy dospělých mužů, za
které úspěšně nastupují do soutěží i ženy (na
rozdíl od většiny sportů je tento model většinou na krajské úrovni dovolen), a dokonce
nejsou ani věkově omezeny. Z toho pohledu
se stává stolní tenis opravdu sportem vskutku mezigeneračním a není výjimkou, když
v soutěži proti sobě nastoupí sedmdesátiletý
kmet proti desetiletému žáčkovi.
Oddíl tvoří tři týmy:
A tým (muži) se pohybuje na nejvyšší úrovni z dlouhodobého pohledu. Již třetí sezónu se účastníme 3. ligy (vedle profesionální ligy třetí nejvyšší soutěže v ČR
z celkových jedenácti soutěží pořádaných
Českým svazem stolního tenisu.
B tým mužů je účastníkem okresního přeboru.
V celkovém hodnocení zaujímá 8. místo. V týmu
se za sezónu vystřídalo více hráčů.
C tým mužů nastupoval v okresní soutěži. Cel-

www.mikulcice.cz

kově se umístil na 11. místě. Do něj se dostali
i hráči ze žákovské kategorie. Tento rok si připomeneme 60. výročí založení klubu /1955/.

Atletický klub Mikulčice

Atletický klub zahájil jarní sezónu na nové tartanové dráze, kterou jsme slavnostně otevřeli 20. března 2015 závodem „ Malá Morava“.
Projekt realizovala Obec Mikulčice z Regionálního operačního programu Jihovýchod
(ROP). Vzniklo nové atletické zařízení s dráhou s umělohmotným povrchem. Dílo v hodnotě 4.229.700,- Kč hradila ROP částkou
3.595.245,- Kč a Obec Mikulčice 634.455,Kč. Výsledkem rekonstrukce je nový Atletický
areál při Základní škole a mateřské škole Mikulčice s tartanovým povrchem.
Atletický klub na nové dráze obnoví sportovní akce, které jsme zrušili, např. 2. mítink rekordů. Uskuteční se v květnu a bude se soutěžit v disciplínách a kategoriích jako při
1. mítinku rekordů. 17. ročník Memoriálu Petra Bělohoubka ve vícebojích mladšího žactva bude realizován v červnu. Pro zvýšení aktivity bychom chtěli zavést „atletické čtvrtky“,
kdy uspořádáme soutěže ve vybraných atletických soutěžích pro žáky a žákyně.
Ve výkonnostním sportu je pro AK hlavní soutěží přebor okresu družstev mladšího žactva.
V přespolních bězích jednotlivců se účastníme třináctidílného okresního seriálu „Hodonínského běžeckého poháru mládeže 2015.
Základní částí sportu ve škole je atletická
soutěž „Zdatné děti“. Zde soustřeďujeme atletické výkony všech dětí a žáků. Ty nám
pak usnadňují nominaci a přípravu na ostatní
sportovní akce, kterých se děti a žáci zúčastňují, např. štafetový pohár, atletické víceboje,
přebor Podluží v atletice, OVOV, Pohár rozhlasu, štafetový běh Boba Zháňala a další. Své
místo si našly i FIT testy, jež jsou zaměřeny na
silovou stránku žactva. Ve spolupráci s mateřskou školou pořádáme akce atletického víceboje a dětské atletiky.
Vrcholem pořadatelské činnosti Atletického
klubu Mikulčice se stal 41. Ročník mezinárodního běžeckého závodu „Velká Morava“, jenž
se uskutečnil v dubnu 2015. V hlavním závodě startovalo 250 běžců. Mezi nimi se objevilo
i čtrnáct „Mikulčanů“. Na start v dětských kategoriích se postavilo 67 mikuleckých dětí. Určitě
k tomu napomohla i soutěž o nejlepší třídu školy v účasti na VM. V tomto roce vyhrála 6. třída.
Měla na startu 60% svých žáků.
Abychom zpopularizovali přespolní běh, pořádáme pro mikulecké děti běžecký závod „Malá
Morava“. Pro budoucí roky jsme rozšířili nabídku přespolních běhů, např. pořádání AkropoleCross. Ten se koná v areálu Slovanského hradiště Mikulčice vždy na konci září. Zúčastňují
se ho žáci a žákyně ze škol z Podluží.
Jan Bělohoubek - sekretář AK Mikulčice,
Jaromír Kazík - sekretář TJ Baník Mikulčice,
Ing. Milan Kurka - stolní tenis, TJ Baník Mikulčice
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Moravská Nová Ves
Sport v Moravské Nové Vsi
V současné době v obci působí několik
sportovních klubů a oddílů: tenisté pod
hlavičkou tělovýchovné jednoty, fotbalový klub, oddíl kulturistů, mažoretky a
sbor dobrovolných hasičů. V obci nechybí ani sálová cvičení (aerobic, insanity) a neformální, ale stálé skupinky
hráčů fotbalu a badmintonu.
Zázemím pro veškeré sportovní a kulturní činnosti v obci je místní sokolovna
s největším sálem v okolí. Konají se tady
různé koncerty, slavnosti, plesy, výstavy, ale především slouží ke sportovnímu
využití občanů.
Od roku 2014 není od spolků nebo organizovaných skupin požadován pronájem za využití budovy. Myšlenku, že
sokolovna byla občany postavena, aby
byla také občany využívána, sdílejí nejen členové TJ Moravská Nová Ves, ale
také vedení obce.

Vedeme děti ke sportu a pohybu
Základní škola nabízí žákům sportovní zájmové kroužky jako gymnastiku pro
mladší žáky, floorbal pro chlapce od
3. třídy a atletiku pro 1. - 3. třídu. Z místních spolků vedou děti a mládež ke sportu zejména fotbalový klub, sbor dobrovolných hasičů a mažoretky Neonky.

Fotbalový klub
Spolek má okolo 90 členů ve věku od
4 do 60 let. Mladší a starší přípravka,
což jsou oddíly v počtu 30 dětí od 4 do
8 let, se již také účastní registrovaných
soutěží po vzoru svých starších kama-

Nejmladší fotbalisté z Moravské Nové Vsi

rádů v žácích, dorostu i mužích. Tréninky mají malí fotbalisté 2x týdně na fotbalovém hřišti a v zimních měsících v místní sokolovně. Na svých webových stránkách informují fanoušky o úspěších
v soutěžích, ale také se snaží vychovávat rodiče malých fotbalistů „Desaterem pro rodiče“ (http://pripravkamnves.
webnode.cz).

Mažoretky Neonky
Spolek zahrnuje asi 60 členek v rozmezí
od 3 do 20 let. Slaví úspěch v soutěžích
mažoretkového sportu na poli nejen domácím, ale také zahraničním. Snahou
sdružení je vést hlavně děvčata k pravidelnému pohybu, rozvíjí jejich osobnost
a pohybový aparát pomocí tance. Pravidelná činnost zahrnuje tréninky, choreografii a pohybovou průpravu.

Sbor dobrovolných hasičů
Mladí hasiči jsou součástí sboru dobrovolných hasičů, který je samostatnou
jednotkou sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Náplní kroužku mladých
hasičů je vzdělávání dětí v oblasti požární ochrany (při níž děti získávají znalosti, ale i praktické zkušenosti ze všech
oblastí hasičské činnosti, včetně požárního sportu), ale také se naučí vázání
základních uzlů, základy zdravovědy,
azimut, orientaci mapy a další dovednosti, které využijí i v osobním životě.

Mladí hasiči v akci

Mažoretky Neonky slaví úspěch v soutěžích doma i v zahraniční

www.mnves.cz

V kolektivu mladých hasičů jsou děti vedeny ke kladnému a šetrnému přístupu
k přírodě, její ochraně i využívání. Nedílnou součástí náplně pro dětskou aktivitu v kroužku je účast na sportovních
soutěžích, v nichž mezi sebou soutěží jednotlivé kolektivy mladých hasičů
z celého okresu a také účast v celostátní soutěži Plamen.
Připravila: Petra Frýdková
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Moravský Žižkov
Medailonky dvou významných sportovců původem z Moravského Žižkova:

Bohumír Zháňal
*17. října 1931 v Moravském Žižkově
Bohumír Zháňal patřil v padesátých a šedesátých letech minulého století mezi nejúspěšnější české atlety. Startoval na dvou
mistrovstvích Evropy i na olympijských

hrách. Narodil se 17. října 1931 v Moravském Žižkově, č. 27. „Mládí jsem ale prožil v Hruškách. Měli jsme poměrně rozvětvenou rodinu v Žižkově a v Tvrdonicích
a rodiče mě pověřovali různými vzkazy
do těchto míst. S dopravou to bylo dost
pochybné, a tak jsem chodil pěšky, pak
se mně to zdálo pomalé, a tak jsem běhal. To byly základy mé atletické vytrvalosti, kterou jsem později uplatnil na gymnáziu v Břeclavi a v Sokole při různých
závodech,“ vzpomínal před několika lety
v novinovém rozhovoru. Prvními úspěchy byla dobrá umístění v tehdejších středoškolských závodech. Po maturitě začal studovat na universitě v Brně a přestoupil na VŠ Brno, kde se věnoval především běhu na 1500 metrů. Během stu-

dia sklízel úspěchy na čtyřech československých a dvou mezinárodních univerziádách v Birminghamu a Sofii.
Do československé reprezentace se dostal v roce 1956 a během dalších téměř
deseti let startoval v šestadvaceti mezinárodních utkáních. Na mistrovství Evropy ve Stockholmu v roce 1958 skončil
desátý v běhu na 3000 metrů překážek,
na ME 1962 v Bělehradě skončil před
branami finále a na olympijských hrách
v Římě v roce 1960 vypadl v rozběhu.
Za svůj největší úspěch ale považuje
vítězství na Znamenského memoriálu
v Moskvě v roce 1959, kde zaběhl čtvrtý nejlepší čas na světě. V roce 1963 se
stal československým rekordmanem na
3000 m překážek s časem 8:39,8. Během atletické kariéry získal dvanáct titulů mistra Československa, osm v soutěžích na dráze a čtyři v přespolním běhu
Aktivní činnost ukončil koncem šedesátých let, dlouhá léta působil jako atletický funkcionář a trenér ve Zlíně, ale na jih
Moravy se stále rád vrací. Jako čestný
host se každoročně účastní Běhu Boba
Zháňala, štafetového běhu žáků, pořádaného od roku 1999 v Hruškách svazkem obcí Region Podluží.

Rostislav Osička
*15. října 1956 ve
Valticích
I když už přes tři desetiletí žije Rostislav Osička v hlavním městě, k Moravskému Žižkovu
se vždy hrdě hlásí
a rád se sem vrací.
Už od dětství zkoušel boxovat se svými žižkovskými kamarády, ve čtrnácti letech se přihlásil do
boxerského oddílu v Hodoníně, kde pod
dohledem trenérů Sasínka a Valachoviče vyrostl ve velkou naději. První výrazný úspěch přišel v sedmnácti letech, kdy
dosáhl ve Znojmě titulu mistra Moravy.
V boxerské kariéře pokračoval se ve slovenské Skalici, odkud se dostal do Dukly Olomouc. Následovaly další úspěchy,
roku 1976 získal Osička titul mistra republiky. V roce 1979 dosáhl v Kolíně nad
Rýnem na evropský bronz, když v semifinále prohrál s pozdějším vítězem o jediný bod. Následně začal boxovat za tehdy slavný oddíl Uhelných skladů Praha
a do Prahy také přesídlil. Stal se spor-

www.moravskyzizkov.cz

Rostislav Osičlka dnes hlavně maluje

tovní celebritou a pravidelně vyprodával
pražskou Lucernu, kam se chodilo „na
Osičku“. Před čtyřicítkou aktivní kariéru
z vlastního rozhodnutí skončil. Boxu se
věnuje jen jako trenér, nejprve trénoval
mládež, později vedl i české vycházející hvězdy, např. Ladislava Kutila, šampiona Interkontinentálního poháru východní Evropy.
Bojoval celkem ve 305 utkáních, z nichž
ve 268 případech odešel jako vítěz.
Pětkrát byl mistrem ČR, jednou mistrem
Československa, triumfoval také na
osmi těžkých mezinárodních turnajích.
Jeho současnou hlavní životní vášní je
malířství, kterému po čtyřicítce naprosto
propadl. Pořádá výstavy, věnuje se sociálním tématům, maluje i krajiny, které
jej uklidňují. Část tvorby zaměřil i na historii boxu, kde snaží ukázat jeho různé
podoby. I když se v jeho malbách odráží kousek lidového naivismu, jsou ceněny i odborníky a uměleckými kolegy.
Stranu připravil: Mgr. Jaroslav Čech

Ukázky z tvorby Rostislava Osičky
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Nový Poddvorov
Sportem ku zdraví u našich dětí
Veškeré tělesné pohybové aktivity vedou k všestrannému rozvoji dítěte, nejen ke zvýšení jeho pohybových schopností a dovedností, ale i k posílení jeho
charakterových vlastností jako je zodpovědnost, spolupráce, vytrvalost, týmovost, odvaha a jiné.
Tělesná výchova vyučována v ZŠ pěstuje u žáků kladný vztah ke sportu a pohybu vůbec, aby se sport stal součástí jejich zdravého životního stylu. Systém jednoduchých pohybových a sportovních aktivit vede ke zvyšování tělesné zdatnosti a k správnému držení těla.
Vštěpováním pohybových návyků a vyvoláváním radostného pocitu z pohybu
u dětí přispívá k zvyšování jejich psychické odolnosti vůči negativním vlivům
svého okolí a na posilování jejich charakterových vlastností.
ZŠ TGM Čejkovice, kterou navštěvuje většina naší mládeže, chce prospět
zdraví svých žáků, a proto realizuje
mnoho mimoškolních tělovýchovných
aktivit ve spolupráci s rodiči, sportovními oddíly aj.

Patří sem např. Pohár rozhlasu; Krajský
přebor družstev v atletice; Letní olympiáda dětí a mládeže ČR; Mistrovství Jihomoravského kraje; Mistrovství Moravy; Krajský přebor staršího žactva; Halové mistrovství Moravy; Brána k olympiádě aj.
Velké oblibě se také těší soutěž ve vybíjené, hokejbal a každoročně konaný Sportovní den pro žactvo 1. stupně. Zde děti soutěží v mnoha různých
sportovních aktivitách, jako je např.
štafetový běh, oštěp, kladivo, běh na
100m/200m/1500m, běh přes překážky,
hod diskem, skok vysoký, koule, skok
do písku atd.
Oblíbený je i fotbalový klub Starý Poddvorov, ve kterém jsou členy dva naši
občánci, Jakub Zavadil (brankář) a Šimon Zavadil (fotbalová přípravka). Jakub Zavadil též hostuje v FK Hodonín.
Z dívek je pohybově velmi nadaná Karolínka Zavadilová, která navštěvuje AC
K.I.S. Intensive Hodonín. Jezdí po AEROBICTOUR (amatérské závody v aerobiku), kde sbírají úspěchy – 2. místo
ve Veselí nad Moravou, 3. místo v Uher-

Karolina Zavadilová se stříbrnou medailí za 2. místo v aerobiku

ském Ostrohu.
Každoročně se v naší obci na Silvestra
koná silvestrovský turnaj v ping-pongu
(turnaj o Putovní pohár), pořádaný staršími občany.

Sportovní plány do budoucna
Do budoucna se v naší obci rozjíždí projekt na víceúčelové hřiště, které bude vybudováno za kulturním domem. Zde je v plánu vytvoření tenisového hřiště, hřiště pro volejbal a nohejbal.
Dále je v plánu rekonstrukce hasičské
zbrojnice, kde by do budoucna mělo
být vybudováno kulturně – sportovní
středisko. Místo pro aktivní odpočinek
maminek s dětmi, ale i pro účely vesnice. Pro občany zde bude vybudována kuchyňka, sociální zařízení, terasa
s trampolínou pro děti. Pro účely vesnice zde bude vybudován přístřešek pro
veškerou zahradní techniku, kterou vesnice využívá pro zvelebování a udržování svého okolí.
Zpracovala:
Bc. Renata Macůrková

Jakub Zavadil - hráč TJ Družstevník Starý Poddvorov a hostující
v FK Hodonín - starší přípravka

www.obecnovypoddvorov.eud.cz
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Prušánky
Jak sportujeme v Prušánkách
Kuželky
Oddíl kuželek má třicet čtyři registrovaných členů. A družstvo hraje III. kuželkářskou ligu skupiny D a tento rok
se umístilo na krásném čtvrtém místě.
B a C družstva hrají krajský přebor skupiny 1 a tuto sezónu se umístila v lepší polovině tabulky. Krajský přebor hraje
také náš dorost a vůbec si nevede špatně. Kromě toho mají kuželkáři v dorosteneckém věku dalších šest dětí, které nejsou registrovány, ale dochází jednou týdně na tréninky. V plánu je založit do příští sezony druhé dorostenecké družstvo, protože právě z řad dětí je
o kuželky obrovský zájem. Kuželkáři každoročně pořádají veřejnosti hodně známý mezinárodní turnaj - Memoriál Stanislava Zálešáka, kterého se pravidelně účastní přes dvě stě registrovaných
a neregistrovaných kuželkářů z domova
i ze zahraničí.

Mladší přípravka TJ Podlužan Prušánky

Fotbal
TJ Podlužan Prušánky zastupovala
ve fotbalové sezóně ročníku 2014/15
družstva mužů, starší a mladší přípravky. Všechna družstva hrála na úrovni
okresní soutěže. Družstvo mužů se drželo uprostřed tabulky s relativně mladým
kádrem vlastních odchovanců. Družstva mladší a starší přípravky pracují již
čtvrtým rokem a mají dvacet sedm členů. Po výborně zvládnuté podzimní části mistrovských zápasů, během které zvítězila ve všech utkáních, vedou suverénním způsobem tabulku okresní soutěže. Mají také fotbalovou školku, tu navštěvují nejmenší děti od čtyř do šesti let.
Každoročně poslední sobotu v červnu
pořádá TJ Podlužan Prušánky na místním fotbalovém hřišti pro milovníky fotbalu akci, která se těší stále větší oblibě - Turnaj ulic.

Kuželkářské naděje obce Prušánky

Šachový oddíl TJ Podlužan Prušánky
v sezóně 2014/2015
Šachovou sezónu 2014/2015 lze opět považovat za úspěšnou. „A“ mužstvo bojovalo v 2. lize E o záchranu, což se nakonec podařilo. Stále tedy platí, že šachový oddíl Prušánky hraje v současné době
nejvyšší soutěž ze všech klubů okresu
Hodonín a Břeclav. „B“ mužstvo se v krajském přeboru II. třídy umístilo na celkovém 5. místě a „C“ mužstvo v okresním
přeboru ve finále skončilo na 2. místě.
Šachový kroužek pracuje od září do května a navštěvuje ho kolem deseti dětí. Žáci
se pravidelně účastní přeboru dětí jednotlivců v Ratíškovicích, okresního přeboru škol čtyřčlenných družstev v Hodoníně (žáci ZŠ Prušánky byli tentokrát čtvrtí),
Vánočního i Velikonočního turnaje šachového kroužku. V květnu se žáci zúčastní
tradičního turnaje Kyjovský koník.
Oddíl Jiu Jitsu
Oddíl bojového umění Jiu Jitsu Prušánky byl založen v roce 2008 jako součást Asociace bojových a duchovních
umění a v současné době oddíl fungu-

je jako Soukromá škola bojového umění
Prušánky. Trénink bojového umění přináší nejen tělesný pohyb, rozvoj síly,
obratnosti, sebeobrany a překonávání
strachu z fyzického střetu, ale i rozvíjení vůle, která se promítá do všech odvětví běžného života, psychickou odolnost vůči stresu a fyzické zátěži. Vede
k pocitu přátelství, disciplíny, sounáležitosti a skromnosti. Tréninky probíhají
v tělocvičně Základní školy v Prušánkách dvakrát týdně ve dvou skupinách,
které jsou rozděleny na dospělé a pokročilé cvičence a na děti do patnácti
let. V současné době oddíl registruje třicet dva členů.
Sport na základní škole
Na sportovní výchově dětí se aktivně podílí také místní základní škola. Úspěšně zde pracuje kroužek atletiky, florbalu a pohybových her.
Do školní tělocvičny si chodí sportovní nadšenci zahrát volejbal, basketbal, badminton a fotbal, konají se zde
cvičení Insanity a zumby. Na venkovním hřišti školy se hraje tenis a fotbal.
A jako v každé jiné obci, objevuje se také u nás stále více příznivců
joggingu, Nordic Walkingu a cyklistiky.
Abychom nezapomněli na žádnou
sportovní aktivitu - naši hasiči pořádají
na Štěpána každoroční turnaj ve stolním
tenise. Turnaj v loňském roce byl již čtyřiadvacátý a zúčastnilo se ho pětadvacet soutěžících nejen z Prušánek.
Připravili: Zdeněk Zálešák, Zbyněk Hromek, Radek Dryšl, Josef Osička a Jana
Kamenská

Úspěšní sportovci základní školy

www.obecprusanky.cz
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Starý Poddvorov
Sport ve Starém Poddvorově je především spjat s Tělovýchovnou Jednotou
Družstevník. Tato sportovní organizace,
pod názvem TJ Sokol, byla v obci založena v roce 1956 na ustavující schůzi,
kterou vedl tehdejší ředitel školy Alois
Kundera. Prvním předsedou se stal pan
Milan Nesvadba. Svůj současný název
nese organizace od roku 1973.
Prvním velkým problémem, s kterým si
musela nově vzniklá organizace poradit, bylo vybudovat hřiště. Stalo se tak
až po zásahu tehdejšího prezidenta Antonína Zápotockého. S výstavbou hřiště se začalo na jaře 1958 s pomocí Moravských naftových dolů a Melioračního
závodu z Uherského Hradiště. Do provozu bylo uvedeno v červenci 1958. Výstavba šaten byla dokončena až v roce
1962.
Dnes nabízí tento klub sportovní vyžití
dětem i dospělým nejen na zrekonstruovaném fotbalovém hřišti, ale i na přilehlém víceúčelovém hřišti, které obec
vybudovala nejen pro využití členů fotbalových týmů, ale i veřejnosti. Sportovně založení občané zde realizují své
sportovní aktivity, především tenis a nohejbal.
Dnes tato sportovní organizace má několik oddílů: přípravku, žáky, starší žáky,
dorost a mužstva dospělých. Dává příležitost sportovního vyžití nejen chlapcům, ale i dívkám od 5 let. Vychovává si
své sportovce pro I. mužstvo, které hraje okresní přebor nebo B mužstvo, které
soutěží ve 4. třídě. Žáci i dorost jsou zařazeni v okresní soutěži.

V minulém roce proběhl nultý ročník nohejbalového turnaje trojic „PODDVOROV CUP“

torem a ředitelem závodu Lubomír Bartál. Je velká škoda, že se dosud nenašli další obětaví lidí, kteří by se organizování tohoto významného závodu opět
věnovali.

semifinále a finále. Areál tohoto kulturního zařízení a přilehlé hřiště jsou denně
využívány nejen školními dětmi v rámci
tělesné výchovy, ale i v odpoledních hodinách zde potkáte děti z celé obce na
kolečkových bruslích, kolech, koloběžkách či skateboardech.
Sportovní tradicí obce býval stolní tenis.
Několik let o tuto aktivitu nebyl zájem.
Dnes ji stoupenci vzkřísili k životu a pořádají za podpory zastupitelstva obce
v předvánoční době turnaj v kulturním
domě pod názvem „STARÝ PODDVOROV OPEN“.

O pilates je zájem

Silvestrovský běh v r. 2008

Ráda bych se ještě jednou podívala do
historie sportu ve Starém Poddvorově
a nostalgicky zavzpomínala na Silvestrovský běh Starým Poddvorovem, jehož 10 ročníků proběhlo v letech 1999
– 2008. V té době byl hlavním organizá-

Naplnění sportovních zájmů ženám nabízí pravidelné hodiny aerobiku pro dospělé i dívky pod vedením paní Zavadilové v budově základní školy. Zde také
pravidelně probíhá rehabilitační cvičení pilates pod vedením paní Mitáčkové.
Ke sportovnímu vyžití slouží také areál
parketu u školy. Ke kulturním aktivitám
je využíván jen několikrát v roce, proto jej občané z vlastní iniciativy přizpůsobili ke sportovním účelům. V minulém roce proběhl nultý ročník nohejbalového turnaje trojic pod názvem „PODDVOROV CUP“. Za účasti 18 hráčů se
vylosovalo 6 trojic, které se utkaly nejprve ve dvou skupinách, poté v play-off,

www.poddvorov.cz

Vítězové „Starý Poddvorov Open 2014“

Na závěr bych chtěla upozornit na sport,
který se stává oblíbeným u našich občanů nejen dříve narozených. Je to Nordic Walking neboli severská chůze. Stále častěji potkáváme v okolí obce občany s holemi, kteří si zlepšují svou kondici.
Miroslava Hajdová
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Tvrdonice
Sokol Tvrdonice
Počátky tvrdonického Sokola sahají do
dvacátých let minulého století, kdy se,
v souvislosti s ukončením první světové
války a vznikem Československé republiky, rozrůstá, do té doby neobvyklou měrou, činnost různých spolků a organizací.
V současnosti sdružuje TJ SOKOL TVRDONICE cca. 300 členů v devíti oddílech, a to na různých výkonnostních
úrovních. Těmito oddíly jsou: oddíl kopané, oddíl nohejbalu, oddíl ARMSPORTU, oddíl JUDA, oddíl volejbalu, oddíl
malé kopané, oddíl aerobicu, oddíl tenisu a oddíl kulturistiky.
Fotbal patří v obci mezi nejoblíbenější

Jana Konečková jako mistryně ČR v judu

a nejnavštěvovanější sporty. V současné době je v místním TJ Sokol Tvrdonice, oddíl kapané 5 týmů. První mužstvo
mužů hraje v rámci Jihomoravské župy
I.B třídu, třetí nejvyšší soutěž v kraji a
jejich utkání navštěvuje cca. 200 diváků. B mužstvo hraje III. třídu okresního přeboru. Co se týče mládeže – dorostu, žáků, přípravky, tak tato mužstva
hrají okresní soutěže.
Dále pak stojí za zmínku oddíl JUDA,
který v poslední době dosahuje i na
mezinárodní sportovní scéně výrazných úspěchů (1.místo ME veteránů Jiří
Hasil). Dále pak je třeba vzpomenout
1. místo na mistrovství ČR Jany Konečkové a republikové úspěchy mládeže
Marka Cinádra, který vyhrál Český Pohár a na MČR mladších žáků obsadil

2. a 3. místo. Zároveň oddíl JUDA pořádá v rámci své činnosti turnaje na regionální, republikové a taktéž mezinárodní
úrovni, a to zpravidla za účasti přes 200
závodníků. Mezinárodní závody taktéž
uspořádal oddíl ARMSPORTU, kdy v
rámci této akce do Tvrdonic zavítali nejlepší pákaři své kategorie z ČR, SR, Polska a Maďarska.
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že se
tvrdonickému Sokolu zejména daří práce s mládeží. Cílem však není jen sportovní soupeření, ale spíš posílení pocitu
sounáležitosti mezi mladými sportovci,
poněvadž když sportují, tak se učí důvěřovat týmu, spoléhat jeden na druhého a pochopit své spoluhráče i protivníky. Tyto kvality a dovednosti jim pak pomáhají vítězit jak na hřišti, tak i nalézat
cestu ve složitých životních situacích.
V současné době probíhá také rekonstrukce tvrdonické SOKOLOVNY,
kdy SOKOL Tvrdonice čerpá dotace ze Státního
fondu životního
prostředí a fondů
Evropské unie,
a to na zateplení
a výměnu otvorových výplní. Dále
se podařilo získat dotaci z Jihomoravského kraje na rekonstrukci, resp. přístavbu šaten. Tyto
akce jsou co do
rozsahu největší
investiční akcí v
historii SOKOLA
Tvrdonice.
Sportovní život
však netvoří jen
aktivita
samotných sportovců,
ale
nezbytnou
byla a je výrazná podpora ze
strany obecního
úřadu i celé řady
sponzorů – místních i z okolí.

Zveme vás na 62. ročník národopisných
slavností „Podluží v písni a tanci“, který se
koná ve dnesh 5. až 7. června 2015. Podrobný program celé akce najdete na:
www.tvrdonice.cz

Připravil:
Mgr. Milan Šenk

www.tvrdonice.cz
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Týnec
Sport v Týnci
Místní kronika si všímá sportovců už
v zápisech od r. 1922. Přestože počtem
obyvatel naše obec stále jen mírně
překračuje tisícovku, postupem doby
vznikly 4 domovské organizace zaměřené na sport. TJ Sokol, která sdružovala hlavně řemeslníky, rolníky a zámožnější zaměstnance, dokázala si koupit
v r. 1922 bývalou hospodu za 28 tis. korun a ještě nemalou částku investovat
do rekonstrukce sálu, který sloužil tělocviku i kultuře. Další organizací byla
Federace dělnických tělovýchovných
jednot /FDTJ/, v kronice někdy zvaná
Jednota proletářské tělovýchovy. Sídlila v obecním hostinci a sdružovala mládež z dělnických rodin pod patronací
soc. demokracie. V hostinci U Zugárků /dnešní Bašta/ měla své místo organizace Orel z popudu lidové strany.
Socialisté založili sportovní klub SK Tý-

slednou hudbou, hrál se stolní tenis.
V r. 1984 byl v Týnci slavný zápas – fotbalu se tady věnovali herci divadla Na
Vinohradech z Prahy. Kvality nově vybudovaného hřiště využívaly k zápasům
oddíly mnohem výše zařazené.
Během let se zdokonalovaly prostory ke
cvičení. Postavil se víceúčelový kulturní dům, který dnes využívají dvě skupiny žen ke cvičení, mladí fotbalisté k tréninku při nepříznivém počasí. Pro ženy
– členky Sokola je k dispozici malá posilovna, kterou bohatě využívají. Od samého počátku byla snaha získat prostory pro fotbalové hřiště. Kdo znáte obec,

Zakládající fotbalové mužstvo „Rudé hvězdy“ Týnec v r. 1930

Budova místní sokolovny v r. 1927

nec. Hlavní náplní bylo cvičení prostná, na nářadí, hrálo se divadlo, předvádělo se veřejné cvičení, v r. 1928 šel
obcí průvod 400 lidí s kapelou a cvičilo 333 cvičenců. Působilo zde družstvo ženské házené. V r. 1929 se objevují zmínky o kopané v Týnci. První oddíl nese název Rudá hvězda, který se přejmenovává na Modrou hvězdu Týnec. V r. 1939 postupuje do 1.B
třídy. V roce 1948 dokonce do 1.A třídy. Po létech tučných přicházejí hubená
a hráčům se nadává do polen a spících
panen a přemýšlí se o zrušení oddílu
Válka sportovní kolektivní život utlumila,
aspoň kronika psaná až po válce o tom
nic neříká. Potom se organizace spojily
v jednu – u nás s názvem SOKOL. Sokol pořádal slavnost vinobraní, pohárové turnaje, turnaje starých pánů, slavnostní přátelská fotbalová utkání s ná-

víte, že najít v Týnci tak velkou plochu,
aby se nenakláněla, je dost problém.
Proto když proběhla regulace Kyjovky,
začalo se u lesa budovat. Plocha byla
odvodněna, rozšířena, kolem vysázeny topoly. Většinou svépomocí byly budovány a dnes jsou stále vylepšovány
kabiny pro sportovce i místo pro společenské posezení. Šetří se na nové plošné zalévání. V r. 2004 se přidalo hřiště
na plážový volejbal, dnes málo využívané. V zimě se díky obětavosti Františka Melichara mění plocha na Hradíšťku
v ledové zrcadlo na bruslení.
Návštěvnost na utkáních je kolem stov-

Družstvo ženské házené z r. 1938

ky, podle počasí někdy 60, jindy 160.
Je třeba poděkovat Romanovi Kotáskovi a Jirkovi Kotlaříkovi za obětavost
při přípravě mladších žáků. Scházejí se
2x týdně na tréningu v počtu kolem 12,
mezi nimi i 2 dívky. Starší žáci trénují ve
Tvrdonicích. Dorost vlastně není, zdatní mohou přejít hned mezi dospělé. Tam
jsou i přespolní hráči, stejně jako někteří Týnčani jezdí přes pole, většinou do
vyšších soutěží. Do budoucna se plánuje spojení žákovských oddílů z několika obcí Podluží. Všude narážejí na
stejný problém – nezájem a často i malá
sportovní zdatnost dětí, neochota honit
se za“kulatým nesmyslem“. Což neznamená, že je nebaví další sporty – např.
Jan a Mirek Krupicovi a Pavel a Jan
Mrázovi jsou členy AWK Tvrdonice a závodí v tzv. páce.

Nejmladší naděje týnecké kopané s trenéry

Jako protiváha „Rudé hvězdy“ byl v r. 1932
založen „Sportovní klub“. Snímek je z r. 1934

www.tynec.cz

Duší břeclavského Sportovního klubu
moderní gymnastiky je týnecká rodina
Harťanských. Maminka Soňa a dcery
Gábina, Bára a Eliška. Trénují a reprezentují po republice i v cizině.
Více na www.modernigymnastika.cz
Sportovní výsledky se dozvíte na stránkách obce.
Podle kroniky Františka Melichara
upravila Věroslava Hesová
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Region Weinviertler Dreiländereck
Cyklistika za kulturou a kulinářstvím v regionu
Weinviertler Dreiländereck

„Na kole za kulturou a kulinářstvím“ bylo moto cyklistického
dne regionu dne 1.5.2015 v Bernhardsthalu. Předseda regionu
a starosta Christian Frank a Alfred Ertl (starosta pořadatelské
obce Bernhardsthal) mohli vedle četných prominentních cyklistů
přivítat na 250 cyklistů (také ze sousední obce Břeclavi) u největšího rybníku regionu Weinviertel. O účastníky bylo skvěle postaráno v občerstvovacích stanicích ve Vinařství Böhm v Katzelsdorfu, Vinařství Bayler v Reintalu a na odpočívadle u rybníka
v Bernhardsthalu. Na závěr při slosování mohli děti i dospělí vyhrát skvělé ceny. Hlavní cenu, dámské kolo v hodnotě 400 eur,
získala 17-letá Claudia Jiménez Rodríguez, žákyně na výměnném pobytu z Dominikánské republiky.

„Víno se setkává s meruňkami“

Dne 28. června se konají v areálu Poysdorfer Kellergstetten
v Poysdorfu třetí hody regionu Weinviertel. Díky této akci se znovu oživují hodové zvyky v regionu. Na programu je taneční hudba, tanec se stuhami a hodové kuželky - prostě věci, které jsou
typické pro hody ve Weinviertlu. V letošním roce se vše ponese
ve znamení meruněk.
Po mši svaté začíná začíná ranní vysílán rádia NÖ z Gstettenu
s občerstvením, o které se postarají hospodští s typickými regionálními pochoutkami a zvou k posezení. Na prodej budou výrobky z meruněk a rovněž vše, co se jich týká. Po tradičním naražení
sudu a kulinářské show s Norbertem Hackerem bude až do odpoledne hrát hudba k poslechu a tanci.
• 9:45 - 10:45 hodin slavnostní mše ve farním kostele v Poysdorfu
• 11:00 - 12:00 hodin vysílání rádia „Radio NÖ Frühschoppen am
Poydium“. Hrají: Hudební spolek Poysdorf a okolí a Weinviertelští Moravští muzikanti
• od 12:30 hodin naražení sudu, následně hudba, tanec a zábava - Weinviertelští Moravští muzikanti. Meruňková kulinářská
show s Norbertem Hackerem, folklorní vystoupení lidové taneční
skupiny Kleinhadersdorf
• od 15:00 hodin hudba a tanec s Weinbergskými muzikanty
• 16:30 hodin módní přehlídka krojů firmy Trachten & Leder Suchodolski
• 18:00 hodin slosování tomboly, volba meruňkové výsosti
• 18:30 – 19:00 „Zakopání hodů“ - Hodový zvyk z Falkensteinu
Pestrý zábavný program:
Kuželky na dřevěné kuželkové dráze v areálu WEIN+TRAUBEN
Welt (od 14 hodin), rodinný program Betty Bernsteinové (od 14
hodin), tombola...
Vstup volný! Bližší informace na www.vinoversum.at

„Weinviertelští Moravští muzikanti“ pod vedením kapelníka mag. Gernota Kahofera.

Radeln zu Kultur und Kulinarik in der Region
Weinviertler Dreiländereck

„Auf Tour zur Kultur und Kulinarik“ war das Motto des DreiländereckRadwandertages am 1.5.2015 in Bernhardsthal. DreiländereckObmann Bürgermeister Christian Frank und Alfred Ertl (Bürgermeister
der Veranstaltergemeinde Bernhardsthal) freuten sich neben
zahlreichen prominenten Radlern an die 250 Radwanderer (auch
aus der Nachbargemeinde Břeclav) beim größten Landschaftsteich
des Weinviertels begrüßen zu dürfen. Bestens versorgt wurden
die TeilnehmerInnen bei den Labstationen im Weingut Böhm in
Katzelsdorf, im Weingut Bayler in Reintal und in der Raststation
beim Teich in Bernhardsthal. Bei der anschließenden Verlosung
gab es tolle Preise für Kinder und Erwachsene zu gewinnen. Der
Hauptpreis – ein Damenfahrrad im Wert von 400,- Euro - ging an
die 17 jährige Claudia Jiménez Rodríguez, eine Austauschschülerin
aus der Dominikanischen Republik.

„Wein trifft Marille“

Am 28. Juni findet in der Poysdorfer Kellergstetten der dritte
Weinviertler Kirtag statt. Mit dieser Veranstaltung wird der
Kirtagsbrauch im Weinviertel weiterhin neu belebt. So stehen
Tanzmusik, Bandltanz und Kirtagskegeln am Programm - einfach
Dinge, die typisch für einen Weinviertler Kirtag sind. Im heurigen
Jahr steht alles im Zeichen der Marille. Nach der Hl. Messe startet
der Radio-NÖ-Frühschoppen in der Gstetten, die Wirte der
Region versorgen Sie mit typischen Weinviertler Schmankerln
und laden zum Verweilen ein. Produkte von und rund um die
Marille werden zum Verkauf angeboten. Nach dem traditionellen
Bieranstich und einer Kochshow mit Norbert Hacker geht es mit
Musik und Tanz in den Nachmittag.
• 9:45 - 10:45 Uhr Festmesse in der Stadtpfarrkirche Poysdorf
• 11:00 - 12:00 Uhr Radio NÖ Frühschoppen am Poydium,
musik: Musikverein Poysdorf und Umgebung und Weinviertler
Mährische Musikanten
• ab 12:30 Uhr Bieranstich, anschließend Musik, Tanz
und Unterhaltung - Weinviertler Mährische Musikanten,
Marillen Kochshow mit Norbert Hacker, Volkstanzauftritt der
Volkstanzgruppe Kleinhadersdorf
• ab 15:00 Uhr Musik und Tanz mit den Weinberg Musikanten
• 16:30 Trachtenmodenschau mit Trachten & Leder Suchodolski
• 18:00 Uhr Tombolaverlosung, Kür der Marillenhoheit
• 18:30 – 19:00 Uhr „Kirtag eingraben“ - Ein Kirtagsbrauch aus
Falkenstein
Buntes Unterhaltungsprogramm:
Kegeln auf der Holzkegelbahn im Freigelände der WEIN+TRAUBEN
Welt (ab 14 Uhr), Betty Bernstein Familienprogramm (ab 14 Uhr),
Tombola...
Eintritt frei! Nähere Informationen unter www.vinoversum.at

www.wde.at
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Inzerce

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

www.podluzi.cz
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Kalendář akcí na Podluží
Obec

Datum

Název akce

Červen 2015

Obec

Datum

Název akce

Prušánky

9.8.

Výstava mladých prušáneckých umělců na KD

Tvrdonice

5.-7.6.

Podluží v písni a tanci - 62. ročník

Starý Poddvorov

12.-13.8

Dýňový víkend

Starý Poddvorov

13.-14.6.

Festival "Dětské krojované hody 2015"

Mikulčice

14.8.

Taneční párty pod zeleným

Tvrdonice, Kostice

13.6.

Za vínem na Podluží Tvrdonice - Kostice

Kostice

15.8.

Tradiční rybářský výlet - zábava

Starý Poddvorov

14.6.

Slavnost Božského Srdce

Lanžhot

15.8.

Den koní

Mikulčice

16.6.

Závěrečná hudební besídka dětí Hudebního kurzu

Josefov

15.8.

Turnaj ulic Josefova v malé kopané

Lanžhot

19.6.

Lanžhotské ro(c)kování

Moravský Žižkov

15.8.

Předhodové zpívání

Lanžhot

20.6.

Dětský den

Mikulčice

15.8.

Předhodový večer

Lanžhot

20.6.

Pavel Helan

Moravský Žižkov

16.-18.8.

Krojové hody

Prušánky

20.6.

K Nechorám do sklepa - Otevřené sklepy

Mikulčice

16.-18.8.

Mikulecké hody

Nový Poddvorov

20.6.

Den otevřených sklepů

Kostice

21.-23.8.

"Bahenní párty" - motosraz

Týnec

20.6.

Den otevřených sklepů

Hrušky

22.8.

Předhodové zpívání

Kostice

20.6.

Noční rybářské závody na Šutráku

Tvrdonice

22.8.

Zarážání hory

Prušánky

27.6.

Turnaj ulic ve fotbale

Mikulčice

22.8.

Víno a burčák z otevřených sklepů

Josefov

27.6.

Dětský den

Lanžhot

23.8.

Zahrávání hodů

Lužice

27.6.

Fotbalový turnaj O putovní pohár starosty Lužic

Dolní Bojanovice

23.8.

Zahrávání hodů, Zarážání hory

Hrušky

23.-25.8.

Bartolomějské hody

Červenec 2015
Nový Poddvorov

4.7.

Zahájení prázdnin

Tvrdonice

26.-29.8.

Letní kino

Lužice

4.7.

Předhodové zpívání u cimbálu

Tvrdonice

28.8.

Rozloučení s prázdninami - lampionový průvod

Lanžhot

5.7.

Hasičské závody

Nový Poddvorov

29.8.

Ukončení prázdnin

Lanžhot Metoděje Prajky

Týnec

29.8.

Předhodové zpívání

Letní otevřené sklepy

Lužice

29.8.

Prkačcup

29.8.

Zarážání hory

30.-31.8.

Hody

Lanžhot
Moravská Nová Ves

5.7.
5.7.

Mikulčice

5.7.

Cyrilometodějská pouť

Moravský Žižkov

Lužice

5.- 7.7.

Cyrilské hody

Týnec

Kostice

11.7.

Tradiční rybářský výlet - zábava

Září 2015

Lužice

11.7.

Francouzský den

Hrušky

5.9.

Vinobraní

Lanžhot

12.7.

Krojový výlet

Josefov

5.9.

Zarážání hory

Hrušky

12.7.

Zahrávání hodů

Prušánky

5.9.

Zarážání hory

Josefov

14.7.

Stavění hodové máje

Starý Poddvorov

12.-13.9.

Dýňový víkend

Tvrdonice

17.-18.7

Motohody

Lužice

12.9.

Vinobraní

Josefov

18.7.

Předhodové zpívání u cimbálu

Josefov

12.9.

Josefovský helovín

Josefov

19-21.7.

Krojované hody

Mor.Nová Ves

12.9.

Vinobraní a přehlídka vín odrůdy Cabernet Moravia

Ladná

18.7.

Uliční turnaj v kopané

Moravská Nová Ves

13.9.

Voříškiáda

Hrušky

18.7.

Hruškiáda

Lanžhot

16.9.

Dětské hody ve školce

Moravská Nová Ves

18.7.

Víno a umění

Lanžhot

18.9.

Předhodovní zpívání

Josefov

24.7.

Páteční pohodová zábava

Hrušky

18.9.

Dýňobraní

Moravská Nová Ves

25.7.

Předhodové zpívání u cimbálu

Ladná

18.9.

Předhodovní zpívání

Moravská Nová Ves

25.7.

Hodovní otevřené sklepy

Prušánky

19.9.

Vinobraní

Tvrdonice

25.7.

Ruční stavění máje

Lanžhot

19.9.

Ruční stavění máje

Moravská Nová Ves

26.-28.7.

Svatojakubské hody

Lužice

19.9.

Chovatelská výstava, barevné odpoledne pro děti

Mikulčice

31.7.

PC víkend

Ladná

19.-20.9.

Hody

Starý Poddvorov

31.7.

Předhodová diskotéka

Lanžhot

20.-22.9.

Hody

Srpen 2015

Mikulčice

25.9.

Akropole Gross, běh Rasticovým městem Morava

Starý Poddvorov

1.-4.8.

Tradiční krojované hody

Moravská Nová Ves

26.9.

Václavský burčákový pochod III. ročník

Josefov

1.8.

Taneční zábava na výletišti

Lanžhot

26.-27.9.

Hodky

Josefov

1.8.

Mezinárodní pohárový turnaj na fotbalovém hřišti

Ladná

26.9.

Hodky

Prušánky

1.8.

Noční soutěž SDH o pohár starosty obce

Lanžhot

27.9.

Poděkování za úrodu

Tvrdonice

1.8.

Zpívání "Pod tvrdonsků májů"

Dolní Bojanovice

27.-29.9.

Svatováclavské hody

Dolní Bojanovice

1.8.

Slovácká chalupa - Beseda u cimbálu

Říjen 2015

Mikulčice

1.8.

PC víkend

Lužice

1.10.

Den seniorů

Tvrdonice

2.-4.8.

Hody

Mikulčice

3.-4.10.

Bubenická dílna

Josefov

8.8.

Plkač Trophy Cup 4. ročník

Josefov

3.10.

Pochod slováckými vinohrady

Moravská Nová Ves

8.8.

Noční otevřené sklepy

Dolní Bojanovice

4.10.

Hodky s vinobraním

Prušánky

8.8.

Beseda u cimbálu

Mikulčice

10.-12.10.

Včelařství na Hodonínsku - výstava včel. spolku

Prušánky

9.-11.8.

Krojované hody

Mikulčice

17.10.

Drakiáda

www.podluzi.cz
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Kalendář akcí na Podluží
Obec

Datum

Název akce

Obec

Datum

Název akce

Moravská Nová Ves

19.11.

Setkání seniorů

Předhodovní zpívání, stavění máje

Lanžhot

21.11.

Kateřinská zábava

Hody

Mikulčice

21.11.

Mikulecká zabijačka

28.11.

Dívčí vínek
Vánoční jarmark

Říjen 2015
Kostice
Kostice

17.10.
18.-19.10.

Tvrdonice

23.10.

Setkání seniorů

Hrušky

Mikulčice

23.-26.10.

Výstava obrazů

Lanžhot

28.11.

Josefov

24.10.

Drakiáda

Starý Poddvorov

29.11.

Rozsvícení vánočního stromu

Moravská Nová Ves

24.10.

Burčák,víno,dýně a fazule

Mikulčice

29.11.

Zpívání u vánočního stromu

Mikulčice

25.10.

Podzimní setkání seniorů

Týnec

29.11.

Vánoční besídka - rozsvěcování vánočního stromu

Gulášfest

Lužice

29.11.

Rozsvícení vánočního stromu, Vánoční jarmark

MRS MO Týnec výlov rybochovného zařízení

Prušánky

29.11.

Adventní jarmark, rozsvěcování vánočního stromu

Prušánky
Týnec

31.10.
31.10.

Prosinec 2015

Listopad 2015
Moravský Žižkov

7.11.

Martinská husa

Kostice

4.12.

Mikulášský jarmark, rozsvícení vánočního stromu

Moravská Nová Ves

7.11.

Dívčí vínek

Kostice

5.12.

Mikulášský turnaj v judu

Moravská Nová Ves

7.11.

Podzimní otevřené sklepy

Ladná

5.12.

Mikulášská nadílka

Lanžhot

7.11.

Hubertova jízda

Moravská Nová Ves

11.11.

Svatomartinská vína a husy

Nový Poddvorov

5.12.

Rozsvícení vánoč. stromu, Mikulášská nadílka v KD

Hodonín

11.11.

Svatomartinské víno a husa - MAS Dolní Morava

Hrušky

5.12.

Vánoční veselí

Lanžhot

14.11.

Dívčí vínek

Tvrdonice

5.12.

Mikulášský jarmark

Týnec

14.11.

Dívčí vínek

Lužice

5.12.

S Mikulášem do Francie

Kostice

14.11.

"Jak u nás bývávalo" beseda - BDS

Moravská Nová Ves

6.12.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

Mikulčice

14.11.

Dětský karneval

Starý Poddvorov

15.11.

Sousedské posezení

Josefov

6.12.

Mikulášká nadílka

Starý Poddvorov

16.11.

Lampionový průvod s ohňostrojem

Týnec

12.12.

Ochutnávka mladých vín a zabijačkové speciality

Prušánky

16.11.

Lampionový průvod

Nový Poddvorov

17.11.

Lampionový průvod obcí

Tipy do kalendáře posílejte na info@podluzi.cz

Přehled výrobců krojů a součástí krojů na Podluží
Druh výrobku

Jméno

Kontakt

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

Markéta Maláníková

tel. 728 572 846

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

Helena Pazderková

tel. 732 455 795

Malování mašlí

Blahová Anna

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

Vladislava Lekavá

tel. 724 764 561

Čižmy

Martin Tomaštík

martinjanulik@seznam.cz

Šití rožků a šátečků

Štěpánka Pavková

tel. 602 517 980

Kostice
Šití a vyšívání červenic a modřic

Zdeňka Rabušicová, Nová 109

Lanžhot

tel. 725 544 905
(informace MÚ Lanžhot)

Čižmy

Marek Tureček

Fiauky

Marie Slámová, Jarmila Hrnčířová

Červené vyšívání na košili

Anna Mlýnková, Bronislava Bartošová, Dana Uhrová

Vyšívačky

Marie Holobrádková, Marie Kořínková, Hana Tučková

Lajbl

Marie Hostinská

Malování mašlí

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

Pérko na guláč a mašle, červený šátek

Ludmila Ciprysová

Šití sukní

Marie Hostinská, Ludmila Hostinová, Anna Straková, Marie Petrlová

Žehlení a škrobení

Marie Zonygová, Eva Uhlířová, Jana Mayerová

731 479 760

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

Vlaďka Magdolenová

tel. 605 751 996

Věra Vašíčková

tel. 721 459 112

Moravský Žižkov
Šití krojů

www.podluzi.cz
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Co nového v partnerském Mikroregionu Hodonínsko?
Mezi hlavní činnosti a prioritu číslo jedna Mikroregionu Hodonínsko se řadí investiční příprava a výstavba cyklostezek a cyklotras.
Velmi aktuální je cyklostezka Dolní Bojanovice – Starý Poddvorov. Začne se stavět v průběhu letošního léta. Celý úsek povede mimo
frekventovanou silnici. Cyklisté projedou odpočinkovou trasou mezi vinohrady – od misijního kříže v Dolních Bojanovicích za vinohradnickými búdami po závod MND ve Starém Poddvorově.
Mikroregion aktivně pracuje i na jiných katastrech. V Dolních Bojanovicích s naší pomocí postavili cyklostezku z obce ve směru na rybníky Písečná. V Čejkovicích jsme
spolupracovali na cyklotrase ve směru na
Vrbici i Starý Poddvorov. Podařilo se dotáhnout do konce první úseky cyklostezek Hodonín – Lužice, nebo Hodonín – Dubňany.
Na dalším napojení těchto úseků se v současné době pracuje, vše nyní stojí na jednání s majiteli pozemků. Jednáme také s Lesy
ČR. Díky opravám lesní cesty v hodonínské
Doubravě již dnes můžete pohodlně dojet
od hodonínského ZOO po rybníky Písečná,
nebo na druhou stranu navázat na cyklos-

tezku do Dubňan.
Máme připraveno stavební povolení na první úsek cyklotrasy ve směru na Rohatec, a to
od hodonínského hřbitova po vodárnu Rohatec, nebo další napojení cyklostezky z Dubňan do Hodonína. Pro tyto akce hledáme
také podporu z jiných než vlastních finančních zdrojů. Pomoci by mohly dotační tituly
z Evropské unie, které se snad rozběhnou
do konce roku.
Mezi plánované novinky v oblasti cyklotras
a cyklostezek patří propojení Prušánek s Moravskou Novou Vsí, nebo úprava Brněnské
ulice v Hodoníně tak, aby byla bezpečně
sjízdná i pro cyklisty.
Mikroregion se dále podílí na výstavbě doprovodné infrastruktury cyklotras a cyklostezek, jako je budování cyklistických odpočívadel, těch je dnes v regionu přes třicet.
Jedná se o samostatně stojící informační panely, nebo zastřešená odpočívadla, včetně
kompletního posezení. Údržba těchto objektů je díky některým nevychovaným obyvatelům velmi finančně náročná. Někdo ukradl
i celé odpočívadlo, které dnes pravděpodobně slouží jako zahradní pergola. Přesto

www.mas-dolnimorava.cz

se nám daří zachovat tyto odpočinkové zóny
v relativně dobrém stavu a vzhledu.
Letos přibydou další místa k odpočinku, a to
u obecních studen. Pokud je to možné, snažíme se obnovit funkci studen a spojit je s
atraktivní cykloturistikou. Chceme zvelebit
samotná vodní díla a jejich okolí doplnit mobiliářem, který by přispěl k lepšímu komunitnímu životu v obci.
Jednou z dalších aktivit, které realizujeme
ve spolupráci s Místní akční skupinou Dolní Morava je komunitní plánování a příprava
strategického dokumentu pro nové programovací období. Nová strategie rozvoje obcí
na Podluží a Hodonínsku se týká např. tématu životního prostředí, školství, cestovního ruchu, sociální oblasti, kultury atd. Navazujeme kontakty s podnikateli, spolky, obcemi
i obyvateli kraje.
Možná je to výzva i pro vás! Na webových
stránkách www.mas-dolnimorava.cz můžete přispět námětem či projektovým záměrem
do zásobníku projektů MAS Dolní Moravy. Budeme čekat na váš aktivní přístup a podporu
území obcí a regionu, ve kterém žijeme.
Patrícia Juráňová, Mikroregion Hodonínsko
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Štafetový závod na kolečkových bruslích v Lužicích

Verbíři Podluží v Ladné

Atletická soutěž žáků ZŠ Regionu Podluží v Lanžhotě
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