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Dolní Bojanovice
Ples vinařů

některé z jeho knih či CD, které
pan Donutil podepsal, a rád se s

Nové ozvučení sálu KD

návštěvníky představení nechal
i vyfotit. Že se představení líbilo,
potvrdil i potlesk nadšených diváků..

Ples vinařů a přátel vína těšící se velké oblibě a účasti se konal 17. ledna 2015 v sále Obecního domu. Návštěvníci plesu mohli
ochutnat vína od profesionálních
vinařů nebo si při víně zazpívat
s cimbálovou muzikou Grajcar. K
tanci a poslechu hrála DH Túfaranka ze Šakvic.

Na náklady Obce Dolní Bojanovice bylo pořízeno nové ozvučení sálu Obecního domu, které nahradilo již opotřebovanou aparaturu. Mimo nové reproduktory byl
pořízen nový mixážní pult a přehrávač, nové mikrofony a odposlechový reproduktor na jeviště.
Celé ozvučení a instalaci zajistilo TONSTUDIO Rajchman. Velké
díky patří Františku Šimkovi, který celou výměnu inicioval a byl i
při samotné montáži..

Donutil v Bojanovicích

V Známý český herec Miroslav
Donutil navštívil naši obec v sobotu 14. března s představením
Cestou necestou. Umělec bavil
vyprodaný sál historkami z jeho
cest s divadlem, povídal o svých
přátelích z branže a zazpíval i několik písniček. Při písni Pramínek
vlasů se k němu ve zpěvu přidali i diváci. Během přestávky mělo
obecenstvo možnost zakoupit si

krajině, která ho obklopuje. Principem je, že rodina zasadí s narozením dítěte ve své obci strom
a bude se o něj starat. Program
zahajovací konference byl rozdělený do dvou částí - přednáškové a samotného vysazování stromů. Před sázením stromů požehnal nově zakládané Aleji života P.
Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.
Rodiče v Dolních Bojanovicích
pak vysázeli 27 hrušní a dvě třešně do obecní „Aleje života“ podél
cyklostezky vedoucí z Dolních
Bojanovic do Hodonína.
Výsadbu stromů organizovala
obec ve spolupráci s Větvením a
s Projektem Zdravý Jihomoravský kraj. Do projektu se zapojilo
(nebo zájem projevilo) 15 obcí z
našeho kraje. Další sázení je plánované na podzim letošního roku.

Aleje pro život

Téměř tři desítky vysazených
stromů – to je výsledek zahajovací konference k akci Aleje života, jejíž účastníci se sešli ve
dnech 10. – 11. dubna v Obecním domě v Dolních Bojanovicích. S myšlenkou Alejí přišlo občanské sdružení Větvení. Cílem
projektu je obnovit mnohdy po-

stupně zanikající nebo někde už
dokonce zaniklý vztah člověka ke

www.dolnibojanovice.cz
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Hrušky
Dětský národopisný sou- plněný. Proto může být CTPark Takto posilnění a již převlečení do
Hrušky vhodným místem pro zá- dresů Zbrojovky a Baníku šli hráči
bor 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.

Nový CTPark u Hrušek: ve
hře jsou dva zájemci

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 za-

jemce 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
a děti si ze Zbrojovky odnesly navíc jeden životní zážitek.„Chtěli 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.

www.hrusky.cz

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
Silvestrovský ohňostroj byl loni
podle zpráv mnohých hostí i domácích nejlepší a nejkrásnější za celou dobu, co jej pořádáme i letos jej mnozí fotili a natáčeli. To, že se náš ohňostroj líbí,
dokazuje vysoká účast domácích
i přespolních, kterých bylo odhadem přes 650. Starosta tak dostál
slovům, že každý nový ohňostroj
bude krásnější než předchozí a
naše obec byla opět středobodem okolního světa. Letos nám
počasí přálo, a tak naši střelmistři
předvedli dokonalou podívanou.
Hlavně, že se nikomu nic nestalo.
Mrzlo jak sviňa, ale svařáku bylo
dost, slivovice s meruňkovicú
bylo také hodně, nikdo se snad
nenachladil nebo nedaj Bože, neumrzl.
Starosta chodil zavdat pálenkou
svým spoluobčanům i hostům a
snad stihl obejít všechny. Koho
ne, tímto se mu omlouvá, kam
se nedostal starosta, zastoupil jej
místostarosta.

Plesová sezóna

Letošní sezonu začátkem led-

na zahájili naši hasiči svým tradičním pyžamovým plesem. Návštěvnost, přestože mírně klesá,
je pořád hodně slušná. Všichni
byli v pyžamech, takže nahý asi
nikdo nespává. O skvělou náladu
se postarala skupina ESO.
Dalším plesem v obci byl námořnický, který pořádala obec.
Snad všichni se dostavili na palubu škuneru v námořnickém, loď
se nepotopila, je pevně zakotvena v Josefově. Poklad byl velkolepý, podařilo se v našich koloniích vybrat mnoho zajímavého.
Večer nám zpříjemnili tanečníci
latinskoamerických tanců Veronika Padalíková a Tomáš Hromek,
k tanci a poslechu hrál DJ Martin.

První březnovou neděli proběhl
dětský karneval. Letos se zúčastnil rekordní počet dětí domácích
i rodáků a přespolních. Děti měly
krásné masky a při soutěžích obdržely sladkosti a na závěr také
krásné dárečky. Za přípravu i zábavu dětí si zaslouží poděkování
starosty paní Lenka Rebendová a
pan Ing. Tomáš Salajka.

rý tradičně postavil dvě družstva,
Áčko skončilo páté a Béčko poslední, vítězem se staly Prušánky. Další zúčastněné týmy byly
z Moravského Žižkova, Radějova, Rohatce a Starého Poddvorova. Hvězdou turnaje byl vyhlášen člen Black team Josefov, Libor Holický.

ČOV a kanalizace

Na základě žádosti o výjimku z
pravidel o dotaci na ČOV a dobudování obslužné kanalizace,
ve výši 40 mil. korun, kterou jsme
podali Ministerstvu zemědělství,
byla naší obci výjimka udělena
ve výši 80% z celkových uznatelných nákladů, byli jsme vyzváni
k doplnění podkladů. Nyní zpracováváme prováděcí projektovou
dokumentaci pro výběrové řízení a předběžné informace veřejné zakázky již byly zveřejněny na
portálu věstníku veřejných zakázek. Zastupitelé obce se rozhodli do této akce jít i za těchto podmínek, protože je to po mnohých
letech jedinečná příležitost a také
pravděpodobně poslední, s větším podílem financování z veřejných zdrojů, konečně ČOV v
obci naší velikosti zbudovat. Pokusíme se ještě požádat o dotaci
na podíl spolufinancování obce z
grantů soukromých subjektů.

Májový volejbalový turnaj

Prvního května proběhl tradiční
volejbalový turnaj, protože bylo
počasí vrtkavé, proběhl v tělocvičně Prušánecké základní školy. Za hlasitého povzbuzování publika jej k velké škodě nevyhrál
domácí Black team Josefov, kte-

www.josefov.eu
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Kostice
Je libo šanson nebo tan- kulturní komise v domě seniorů.
go? Poproste souseda s
harmonikou.
Akordeon nebo-li harmonika. Nástroj, jehož zvuk zaznívá jak z
českých vináren a restaurací, tak
i z velkých koncertních pódií. V
sobotu večer se nesly sokolovnou v Kosticích podmanivé tóny

.

lidových písní. Sjeli se sem totiž
harmonikáři z mnoha koutů Jižní
Moravy.

Ochutnávka bábovek

Prosluněné sobotní odpoledne
si mohli lidé v Kosticích zpříjemnit hned na dvou ochutnávkových

akcích. Tu první – soutěž o nejlepší bábovku – připravili členové

www.kostice.cz
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Ladná
Vánoční koncert

Jak se již stalo tradicí, uskutečnil Jezdecký pohár
se v sobotu 27. prosince 2014 Vánoční koncert v kostele sv. Michaela Archanděla. Tentokrát se publiku představil Komorní orchestr Jana Noska při ZUŠ Hodonín
s dirigentem Davidem Herzánem
aPěvecký sbor Crescendo ZUŠ
Hodonín se sbormistrem Josefem Ilčíkem, kteří předvedli české
a moravské koledy. V dalším programu zazněl Koncert pro dvoje
housle d moll, část III. Alegro od
J. S. Bacha, kde sólo na housle
zahrál David Herzán a Lucie Rajmicová. Koncert byl nádherným
kulturním zážitkem a umocnil tak
vánoční atmosféru svátků.

Obecní ples

Dne 24. ledna 2015 se uskutečnil historicky první Obecní ples v
Ladné. Předtančení se ujal mladý, teprve 40 - 50–ti letý pár z
obce Ladná Priesterrathová – Vlk
a za doprovodu dalších tanečníků z této věkové kategorie úspěšně zahájili slavnostní večer.
V průběhu večera vystoupil mladý, teprve 15-ti letý pár DSP Kometa Brno Kateřina Kebertová a
Patrik Pliml se standartními a latinskoamerickými tanci. Dále vystoupila místní taneční skupina N.C.O.D. pod vedením Lenky
Žůrkové. K tanci a poslechu hrála dechová hudba Liduška z Dolních Bojanovic a DJ Ital, který po
páté hodině ranní ples uzavíral.
Součástí plesu byl i raut který připravil kolektiv kuchařek z jídelny
MŠ. V bohaté tombole bylo možno vyhrát notebook, pračku, mobilní telefon, tablety a mnoho dalších cen. Zábava byla výborná,
někteří vydrželi tančit až do brzkých ranních hodin.

V sobotu 31. ledna 2015 proběhlo
v Hradištku u Sadské první kolo
vozatajské části zimního Jezdeckého poháru Jump and Drive
Winter Tour 2015, které se těšilo
z rekordního zájmu
účastníků. Zcela zaplněná hala
nakonec dvakrát aplaudovala Petrovi Vlašicovi.
Tento moravský jezdec reprezentující Ranč Ladná již v loňském
roce ukázal, že halové soutěže mu vyhovují a se svými koňskými svěřenci dokáže předvádět mnohdy neuvěřitelné sportovní výkony.
Již v kategorii dvojspřeží nenašel přemožitele, přičemž v druhém kole této soutěže byl jediným, komu se podařilo stlačit výsledný čas pod 100 sekund. Cílovou čáru protnul v čase 96,53 sekundy, k nimž si ovšem musel připsat 5 trestných sekund za jeden
shozený míček. V prvním kole byl
bezchybný a konečný výsledek
201,75 znamenal první místo z
celkového počtu 25 spřežení.
Královská kategorie čtyřspřeží nabídla o mnoho napínavější podívanou. V této kategorii se
představilo 11 čtyřspřeží. „Sešla se zde vozatajská elita České republiky. My z vesnice jsme
se přijeli jen zúčastnit, a kupodivu to dopadlo dobře. Po prvním
kole jsme se dostali dopředu a do
druhého kola jsme šli s cílem jít
bez penalizace, což se nám takřka podařilo,“ zhodnotil Petr Vlašic, jenž si v obou částech připsal
vždy po jedné chybě.

dějnice velké, malé, místní, ale i
zde vzdálenějšího okolí. Akci připravila obec ve spolupráci se ZŠ
a MŠ Ladná. Pro děti byly připraveny různé soutěže s čarodějnickou tématikou. Jedním z důležitých bodů bylo upálení čarodějnice, kterou si děti vyrobily ve škole. Soutěž o nejoriginálnější dopravní prostředek vyhrál Adámek
Mitrič. V závěru akce si všichni
opekli špekáček. Country kapela
Čtyřlístek vyhrávala až do pozdních nočních hodin.

Slet čarodějnic

Ve čtvrtek 30. dubna se do parku Rasovna v Ladné sletěly čaro-

www.obecladna.cz
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Lanžhot
Slovo starosty

Je neuvěřitelné, jak ten čas letí!
Ještě nedávno jsme si pochutnávali na vánočním ovaru a pozorovali přitom ohňostroj na Náměstí, oslavili jsme příchod nového roku, máme v živé paměti hojně navštívený reprezentační ples města, a už se blíží jaro.
Je to čas, kdy se připravují nové
projekty a chystají stavební práce. Nejinak je tomu i v Lanžhotě.
I když byla zima mírná, na úřadě
jsme zažívali krušné chvilky. Kromě toho, že pracovníci úřadu museli překonávat virózy, a dokonce
úrazy, chod radnice komplikovala
probíhající rekonstrukce.
V těchto dnech se dokončují stavební a technické práce v levé
části a vstupních prostor budovy
radnice. Práce to nebyla jednoduchá, protože se jako při každé rekonstrukci staré, v minulosti několikrát předělávané budovy, objevily nečekané překážky. Navíc
tím, že jsme instalovali dvě výtahové plošiny pro vozíčkáře, bylo
nutno dodržet podmínky dotace
na bezbariérový vstup.
Nyní nás čeká vybavení interiérů
nábytkem a následné stěhování.
A to za plného provozu! Ovšem
ani pak nebude vyhráno. Čeká
nás ještě úprava pravého křídla
budovy úřadu. Tato změna je nutná k tomu, aby byl optimalizován
a modernizován provoz úřadu.
Zároveň připravujeme start tří
velkých investic. Bezpochyby tou
největší akcí bude dlouho očekávaná stavba smuteční obřadní síně, kolumbária a příjezdových komunikací. Rozpočet je
17 mil. korun. Nyní jsme ve fázi
výběru dodavatele stavby. Života obyvatel v ulici U Stadionu se
v nejbližší době dotkne výstavba

tamní komunikace. Termín zahájení stavebních prací bude včas
oznámen. Třetí akcí bude úprava
prostranství a parkoviště za starou školou. Plánů je samozřejmě víc. Postupně připravujeme i
další plánované akce, tak jak je s
nimi počítáno i v návrhu rozpočtu. Vše je otázkou nastavení priorit. Rádi bychom při tom využívali možnosti, které skýtají dotační programy. A to přes to, že vyřizování dotací často bývá spojeno
s byrokratickým martyriem. S nastávajícím jarem se blíží čas, kdy
si v Lanžhotě připomeneme 70.
výročí osvobození. Čekají nás
přípravy oslav, které vyvrcholí v
sobotu 11. dubna. Sedmdesát let
je sice dlouhá doba, ale stále ještě žijí lidé, kteří mají tyto události v živé paměti. A budiž řečeno,
že nejen z úcty ke všem, kteří při
osvobozování položili život, ale i v
souvislosti se vším podobným, co
se nyní odehrává ve světě, je nutné si vše znovu připomínat.
První velkou stavbou, o které
bych se chtěl zmínit, je rekonstrukce kanalizace a oprava vozovky v ulici U Stadionu. Je to
stavba poměrně rozsáhlá a díky
opravě kanalizace i náročná.
Jsem rád, že obyvatelé této ulice
projevili zájem a přišli na setkání s projektantem, které jsme domluvili v zasedací síni městského
úřadu. Bude třeba z jejich strany
velká dávka trpělivosti a tolerance. Odměnou jim bude nová pohledná komunikace. I když součástí projektu nebylo vybudování chodníku, pomocí retardérů a
dopravního značení bychom zde
chtěli redukovat dopravu, popř.
zřídit obytnou zónu.
Další částí Lanžhota, kde bude
probíhat intenzivní stavební čin-

www.lanzhot.cz

nost, bude parkoviště za starou
školou. Na tomto místě se setkává hned několik stavebních projektů: rozšíření kapacity WC v
mateřské škole, oprava sociálních zařízení na staré škole, vybudování zpevněného parkoviště a oprava chodníku ulice Havlíčkova z dotačního titulu programu mobility. Největším oříškem
bylo jednotlivé stavby synchronizovat tak, aby rozumně navazovala jedna na druhou. Pokud půjde vše podle plánu a nenastanou
komplikace, mělo by to vyjít.
Ovšem tou největší investicí je
stavba obřadní síně pod hřbitovem. Stavba, která se připravuje již delší dobu a kterou schválilo ještě minulé zastupitelstvo.
Jelikož se jedná o větší investici, proces výběru zhotovitele je
složitější. Již proběhlo výběrové řízení a stavba začíná startovat. Součástí projektu není jenom
samotná stavba smuteční síně,
ale i kolumbárium (zeď pro uložení uren), příjezdová komunikace, velké parkoviště i úprava okolí. Pokud vše proběhne hladce,
stavba by měla být dokončena v
srpnu 2016.

Bodovali přespolní

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu ve spolupráci s Městem Lanžhot uspořádala
v sobotu 14. března v Podlužanu
tradiční výstavu vín. Kromě místních vinařů se zúčastnili též vinaři z dvaceti obcí tří moravských
podoblastí, Slovenska a Rakouska. Celkem bylo vystaveno 428
vzorků, z toho bylo 275 vín bílých,
115 červených a 38 vín růžových.
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Lužice
Lužická chasa

Na sv. Štěpána se opět všichni krojovaní šohaji z Lužic sešli,
aby jako každoročně čelili tomu
těžkému úkolu a vybrali ze svých
řad ty nejzpůsobilejší, kteří se
stanou stárky na celý nadcházející rok. Po dlouhé a namáhavé
debatě byl nakonec zvolen prvním stárkem Lukáš Kopřiva a druhým stárkem jsem byl zvolen já,
Tomáš Neugebauer. Nutno podotknout, že oproti minulému roku,
kdy byli vybráni stárci z řad těch
nejzkušenějších, jsou letos stárci naopak ti nejmladší. Před stejným úkolem stála 1. ledna děvčata, kdy byly novými stárkami zvoleny Věra Kotásková a Denisa
Kapitánová.
Ihned po volbě jsme se museli
dát do práce, jelikož krojový ples,
jenž se konal 10. ledna, byl již
plně v naší režii. Zde musím poděkovat minulým stárkům Ondřeji Damborskému a Petru Janoškovi, protože krom toho, že skvěle zvládli své stárkování, tak nám
byli velmi nápomocni i během
chystání plesu a snažili se předat nám své dlouholeté zkušenosti. Samozřejmě, že by to nebyl
správný krojový ples bez předtančení. Letos ples zahájila Česká beseda, a abychom v tom nebyli sami, přizvali jsme si na pomoc chasu z Hodonína, Moravské Nové Vsi a Mikulčic. Pomocnou ruku nám také podaly lužické
seniorky, které opět napekly výborné koláčky a v hojném počtu
přišly jako „súdná stolica“. Po besedě se již mohla zábava rozjet
naplno, k čemuž přispěla skvěle
hrající dechová hudba Zlaťulka.
Jediná věc, která nám trochu kazila radost, byla rekordně nízká účast ze strany lužických ob-

čanů, a proto bych vás chtěl poprosit, abyste se nebáli a přišli se
s námi pobavit a tak nás podpořit. Další akcí, kterou naše chasa pořádala, byl fašaňkový průvod. Přestože účast nebyla vysoká, zábavy jsme si užili dostatek.
Chtěli jsme zatraktivnit tuto akci,
a tak jsme kromě nové trasy, po
které se průvod vydal, přizvali i
světoznámého jazzmana Louise
Armstronga. Ten byl naší nabídkou tak nadšen, že opustil svůj
hrob na Flushingském hřbitově v
New Yorku a přijel k nám do Lužic
i s celou svou kapelou.
Pokud jste náš průvod uzřeli, tak
jistě víte, že pan Armstrong nebyl
jedinou oživlou celebritou, která se fašaňku zúčastnila. My šohajé jsme přispěli k dobré náladě tancem podšable. Tady bych
chtěl upozornit všechny, kteří tanec v našem provedení zhlédli, že naše chasa je zcela profesionální a všechny chyby byly do
choreografi e přidány úmyslně,
aby byla dodržena lidovost a autentičnost tance.

Mužácký spolek

Jako každý rok i letos proběhla na začátku ledna výroční valná hromada našeho mužáckého
spolku. A jako každý rok jsme využili pohostinnosti všech chlapů
Hubačkových a zasedali v jejich
sklepě v Mikulčicích, za což jim
patří opakovaně dík. Letošní sněmování bylo oproti minulým v jedné podstatné záležitosti jiné. Bylo
totiž volební. Dlouholetý předseda našeho spolku Jožka Krchnivý
už několik měsíců dopředu avizoval, že by chtěl otěže jeho řízení
předat někomu dalšímu, což se v
průběhu valné hromady skutečně
stalo.

www.luziceuhodonina.cz

Sluší se na tomto místě Jožkovi
Krchnivému poděkovat. Mužáky
převzal po jejich zakladateli Ivo
Makuderovi a stál v našem čele
několik let. Pod jeho vedením a
v součinnosti nás všech jsme se
stali spolkem, který je neopominutelnou součástí kulturního a
společenského života obce, naše
vystoupení se stala automatickou
součástí předhodových večerů v
Lužicích i okolí, u příležitosti 10.
výročí existence sboru se nám
podařilo vydat CD, podílíme se v
obci na různých akcích - hody, Prkačcup, do minulého roku na fašaňku atd. U všech těchto aktivit hrál Jožka podstatnou roli, a je
tedy za co poděkovat - a tak, Jožko, děkujeme.
Samozřejmě, že Jožka zůstává i nadále naším aktivním členem. Při lednové volbě byla zvolena nová pětičlenná rada našeho spolku a z ní pak vzešel nový
předseda, kterým se stal Tomáš
Maršálek, jeho zástupcem pak
Jirka Molnár. Jsou to sousedé,
a tak mohou být v téměř trvalém
kontaktu. Oběma pánům a kamarádům děkujeme, že své nové
role přijali, a přejeme jim mnoho
zdaru, invence, nápadů a chuti do
práce pro náš spolek. Určitě mají
na co navazovat, určitě mají do
práce elán, určitě mají své představy, zároveň jsou otevřeni diskusi a představám členů. To je
dobrý předpoklad pro další zdárné fungování spolku.
Nedlouho po našem sněmování se rozšířily naše řady o dalšího člena, na zkouškách jsme začali s nácvikem nových, méně
známých písniček, se kterými bychom rádi vystoupili na tradičním
Mužáckém zpívání, letos v sobotu 9. 5. v Ladné.
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Mikulčice
Co nového v obci..

Kolaudační procesy sběrného
střediska odpadů (SSO), přesunuté autobusové zastávky v ulici
„Dělnická“, prodlouženého vodovodu v ulici „U Zádruhy“ a dalších
(mnohé nové požadavky vyvstaly až v průběhu řízení) byly proto prodlouženy a některé nebyly
dosud ukončeny. Nemohli jsme
proto naplno začít využívat možnosti zbudovaných zařízení. Kolaudace SSO proběhla ve čtvrtek 18.6. Předcházel ji zkušební
provoz, při kterém jsme dle požadavku krajské hygienické stanice
museli zajistit zkoušku hlučnosti při synergickém provozu všech
zařízení, prohlídku požární bezpečnosti a zkoušku čerpání vody
z požární nádrže. Tato dle nového požadavku musela projít kontrolou a získat osvědčení způsobilosti. Všechna kritéria byla splněna a tak i samotné kolaudování
by měl proběhnout bez problémů,
ale nechci předbíhat. Provozní
řád odsouhlasený JmK odborem
životního prostředí, je již platný
a je umístěn na stránkách obce
v sekci „obec/odpadové hospodářství“, doporučuji k seznámení. Přesný termín otevření střediska stanovíme, jakmile budeme
znát výsledky provedené kolaudace. Zastavím se jen u předběžných zjištění a vyhodnocení svozu bionádob. Jejich instalace začala v průběhu měsíce dubna v
roce 2014 a dnes, po více jak ročním hodnocení, můžeme konstatovat, že váha svezeného biomateriálu podstatně překračuje uvažovaných 150 tun/rok což je současně povolená kapacitní hranice zpracování na kompostárně
SSO. Oddělování bio složky z domovního směsného odpadu je v

souladu s koncepcí plánovaného
úplného ukončení svozu směsného komunálního odpadu (cca v
roce 2025) a primárně tedy míří
jeho stálé snižování. V budoucnu bude nutno řešit otázku, zda
v tomto směru provádět nějakou
regulaci v množství jednotlivých
svážených bio částí.
Nemyslím si, že je, či by v budoucnu nastal problém s dřevním
materiálem – štěpka je docela využitelná věc. Jde spíše o zbytky
ze zahrad a políček, které dle odhadu tvoří podstatnou část svozů.
Do všeho ještě promluví ekonomika, nejdříve však o ročním vyhodnocení provozu celého SSO.
Možných dalších variant je několik, nechci s rozbory v tuto chvíli zdržovat.
Dosud „nezkolaudovaným“ problémem je přesun autobusové
zastávky v ulici „Dělnická“. Není
ani tak diskutován samotný přesun, jako spíše místo a čas dočasného přesunu. Tak jako u všeho i zde platí - autobusovou zastávku (nebo místo na kontejnery, koš na odpadky,…) chci mít
blízko, ale v žádném případě ne
u mého domu, zahrady, pozemku. Zastávka bezesporu patří do
míst u kostkové komunikace, dle
mého názoru ještě o nějakých
100m dále ve směru jízdy autobusů dále do Mikulčic. Celá rekonstrukce této ulice je již několikáté volební období v plánu jednotlivých seskupení, ale na realizaci dosud nedošlo. Brání tomu
fakt, že by dosud oprava musela být celá kryta z obecního rozpočtu, tedy asi kolem 10 mil. Kč.
Posunout zastávku až do těchto míst by bylo z hlediska současných nákladů v jiné úrovni a
budoucí rekonstrukce - nejedná

www.mikulcice.cz

se jen o samotný povrch vozovky, ale musíme si uvědomit, že to
bude i oprava vodovodního řádu,
kanalizace splaškové i uvažovaná výstavba dešťové, by se přesunuté zastávce stejně nevyhnula. V nejbližší době chceme diskutovat i záměr celkové optimalizace autobusové dopravy v obci.
Každý pracovní den v každém ze
směrů (Hodonín-Břeclav a Břeclav-Hodonín) projede 27 dopravních spojů. Je jasné, že se jedná o citlivou otázku, určitě nechci
zhoršovat dopravní obslužnost
vzdálenějších částí obce, ale jednat a řešit situaci budeme muset.
Stále s velkým množstvím nedodělků a vad se potýkáme na akci
zateplení kulturního domu. Přes
to všechno i zde se musí vše dokončit a předložit k celkovému vyúčtování dotace do konce měsíce. Asi nejvíce se nová fasáda
líbí užitečným opeřencům, kteří
se snaží zbudovat si zde rekordní
množství hnízd. Nic je v tom nezastavuje anisnaha plašit je barevnými fáborky, tyčemi v oknech
ani vylepování siluet dravých ptáků do oken. Pomoc snad poskytnou ornitologové a situaci šetrně
vyřešíme.
Již několik týdnů pracuje skupina
pro přípravu dotačního titulu na
rekonstrukci vodárny a zhotovení
nových hydrovrtů. Prvním výstupem bude podklad pro usnesení
zastupitelstva obce o rozhodnutí,
zda a za jakých podmínek žádost
o dotaci připravit. V dalším by se
činnost zaměřila na podklady a
odborný dohled na hodnocení navržených projektů, přípravné práce výběrových řízení na zhotovitele díla a také dohled na praktickou realizaci projektu.
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Moravská Nová Ves
Vážení spoluobčané,

pomalu se blíží jaro a tedy i doba,
kdy je možné započat s realizací záměrů pro letošní rok. Pokrývači firmy Hlaváč využili dobrého
počasí a již se pustili do výměny
střešní krytiny na budově č.p. 117
(pošta). Do konce měsíce března
započneme s realizací přeměny
bytu na měšťance na druhé oddělení družiny. Ve výběrovém řízení se podařilo cenu realizace
snížit s původně předpokládané
částky 1 200 000,- Kč bez DPH
na 825 000,- Kč bez DPH. Na
přelomu roku se podařilo zprovoznit kamerový systém, který
jistě významně přispěje ke zvýšení bezpečnosti v obci. Natolik
rozsáhlý kamerový systém provozují v našem okolí pouze okresní města. Zadáno bylo provedení
oprav zpevněných ploch u budovy č.p 117, mateřské školy, rozšíření parkoviště v areálu měšťanky, výměna posledních nevyhovujících herních prvků na zahradě mateřské školy. V dohledné době bude dodán překopávač
kompostu na obecní kompostárnu, na který jsme získali 90% dotaci. Podány byly žádosti o dotace na druhou fázi oprav chodníků, rozsáhlou rekonstrukci měšťanky a dále lanové dětské hřiště. Nezbývá než čekat, zda budeme s žádostmi úspěšní. Vedení městyse postupně zpracovává studie možných záměrů pro
toto čtyřleté volební období. Byly
zpracovány studie nákladnosti
výstavby přístavby nové školní jídelny a kuchyně, která by sloužila i jako společenský sál pro oslavy a menší kulturní akce a také
nového zdravotního střediska.
Dále bylo zadáno zpracování studií proveditelnosti na cyklostezku

do Prušánek a stavbu nové čistírny odpadních vod. Po dokončení studií zastupitelstvo rozhodne, které záměry budou upřednostněny. Objem financí, které
má městys k dispozici bez dotací,
samozřejmě zdaleka nedostačuje
na realizaci všech těchto záměrů.
Marek Košut, starosta

a základní škole. Podle starodávného zvyku děti zazpívaly, zatančily a zarecitovalyfašanková říkadla a pan starosta i paní ředitelka ZŠ obdarovali celý průvod slaninou a klobásami. Škoda jenom,
že fašankového veselí se nemohlo z důvodu nemoci účastnit více
dětí.

Zima v mateřské škole

Zima už byla ve své půlce a děti
v mateřské škole netrpělivě čekaly na pořádnou sněhovou nadílku. Abychom dětem čekání zpříjemnili, využili jsme dětských her,
písniček a tvoření se zimní tematikou. A jednoho dne se děti dočkaly! Sněhu
napadlo tak akorát, abychom
mohli v naší školce uspořádat
„Mistrovství v zimních sportech“.
A o které sporty se jednalo? Kluky nejvíce nadchl hokej a jízda na
bobech. Děvčata si užívala „krasobruslení“, vyzkoušela si piruety i skoky. Rychlost a obratnost si
děti prověřily při „slalomu“ mezi
tyčkami. Při hodu sněhovou koulí
na cíl si zase vyzkoušely, kdo umí
mířit a jak daleko dohodí. Všechny děti byly ve všech disciplínách
úspěšné, a tak paní učitelky mohly rozdat samé zlaté medaile.
Týden se s týdnem sešel, sníh
roztál a byl tu fašank. Už několik
dní dopředu děti vyráběly šavle,
učily se fašankové říkadla a písničky a také zvládly nacvičit „šavlový tanec“.
Společně s rodiči plánovali, v jaké
fašankové masce se letos představí. Všechny přípravy vyvrcholily fašankovým
průvodem. První zastávka byla
u paní kuchařek mateřské školy. Poté průvod pokračoval za doprovodu hudby k obecnímu úřadu

www.mnves.cz
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Moravský Žižkov
Vážení spoluobčané,

nadešel čas a jako každý rok se
k nám znovu vrací jaro. Příroda
se začala probouzet a pro mnohé nastal začátek prací na svých
polních hospodářstvích. I na
obecním úřadě se na toto období celou zimu připravujeme a pracujeme na plánech a přípravných
prací pro udržení a zlepšení naší
obce. Zajisté očekáváte, jaké plány jsme pro letošní rok připravili a
jaké novinky nás v roce 2015 čekají. Nejprve bych připomenul rok
loňský, který byl z hlediska hospodaření obce velmi úspěšný. Co
se nám tedy povedlo realizovat?
Největší investicí loňského roku
byla rekonstrukce základní školy
skládající se ze dvou etap. Nejprve byla provedena rekonstrukce
střechy křídla budovy na ulici Bílovské a po ní následovalo kompletní zateplení budovy. Od této
investice očekáváme snížení nákladů na energie. Dále jsme provedli rekonstrukci střechy obřadní
síně na hřbitově, kterou do objektu zatékalo. Byla opravena přístupová komunikace k budově mateřské školy a vybudováno parkoviště,
které zde velmi chybělo. Významnou událostí loňského oku bylo i
vydání nové publikace o naší
obci. Přípravy na vydání této knihy trvaly několik let a myslím, že
se velmi povedla. Mimo tyto zmiňované projekty proběhly i menší
drobné investice, ale pojďme raději k tomu, co nás čeká letos.
Prioritou a největší plánovanou
akcí letošního roku by mělo být
vybudování podporovaných bytů
pro seniory. Stejně jako v loňském roce jsme i letos podali na
tuto investici žádost o dotaci. Pokud poskytovatel, kterým je Mi-

nisterstvo pro místní rozvoj, naši
žádost akceptuje, předpokládáme zahájení výstavby v podstatě okamžitě. Další investicí, která
nás čeká a nemine, je rekonstrukce sociálního zařízení v mateřské
škole. Svým rozsahem sice není
tak významná jako předešlý projekt, ale je již nutná a velmi potřebná. U mateřské školy jsme
si s radními taktéž stanovili cíl
„zmodernizovat“ převoz obědů do
základní školy. Další plánovanou
opravou je výměna okna a dveří v zadní části obřadní síně spojené s opravou vnitřních omítek.
Na tuto drobnou opravu by mělo
navazovat vybudování bočního
vstupu do prostor, ve kterých by
probíhalo rozloučení blízké rodiny se zemřelým. Další projekt,
který je na letošní rok plánován,
je úprava terénu a ozelenění na
ulici Prušánské. Dále je plánovaná oprava chodníků, vybudování
retardéru u školky nebo rozšíření sběrného dvoru. Výčet práce je
daleko obsáhlejší a věřím, že se
nám naše plány povede dotáhnout do zdárného konce ku prospěchu všech občanů.
Naplánovali jsme i aktivity v oblasti kulturního dění. 20. června
se uskuteční setkání stárků naší
obce. Tato významná společenská událost se konala naposledy
v roce 1995. Budeme rádi, když
společně zavzpomínáme na ty
krásné léta, kdy jste zaštiťovali nejvýznamnější kulturní událost
naší obce. Na září pro Vás připravujeme ve spolupráci s naším rodákem panem Rostislavem Osičkou výstavu jeho obrazů a na závěr roku, pokud to jenom trošičku půjde, bychom pro Vás rádi ve
spolupráci s farním úřadem uspořádali adventní koncert v podání

www.moravskyzizkov.cz

Pěveckého sdružení moravských
učitelů. Přeji Vám všem zdraví a
klidné dny, ať se nám v naší obci
dobře žije.
starosta obce Josef Osička
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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
Slovo starosty

při pohledu do kalendáře zjišťuji,
jak neuvěřitelně letí čas. Pro mě
osobně je to již téměř pět měsíců ve funkci starosty Prušánek,
ve funkci zcela nové a nesmírně zajímavé. Jako všechny začátky, i začátek „starostování“ nebyl lehký. Rozsah zodpovědností
a činností obecního úřadu je velký a člověk se musí hodně, hodně učit. Prakticky denně se setkávám s něčím novým, co je třeba nějakým způsobem zpracovat. Proto bych chtěl touto cestou
poděkovat všem zaměstnancům
OÚ, novým zastupitelům a Vám
občanům za vstřícnost, pomoc a
spolupráci při orientaci v záležitostech týkajících se chodu obce.
Jsem mile potěšen tím, že celé
nové zastupitelstvo má chuť táhnout za jeden provaz a spolupracovat na rozvoji Prušánek jako
tým. Zastupitelé společnými silami sestavili seznam investičních
akcí, na kterých budeme pracovat
a stanovili také bodovacím systémem pořadí důležitosti (priorit)
těchto projektů pro naši obec. Na
prvních šesti místech jsou to: rekonstrukce návsi, především prostoru „pod zeleným“, klidová zóna
za kostelem, úprava Nechor, výstavba parku u koupaliště, bezpečnost na silnicích v obci (přechody pro chodce, zpomalovací
retardéry) a výstavba kompostárny (recyklace bioodpadu)… a dalších čtrnáct projektů. Vše samozřejmě závisí na finančních možnostech obce a na vypsaných dotačních titulech, ze kterých by se
možná daly některé z uvedených
projektů, byť alespoň částečně,
financovat. Vidíte tedy, že je před
námi mnoho plánů a úkolů k řešení. Ale nejsou to samozřejmě

jenom plány investiční. Velmi aktivně se rozběhla práce naší sociální a kulturní komise. Byly vytvořeny pracovní skupiny zaměřené na následující aktivity: možnost zřízení hudební, taneční a
výtvarné školy, vydání obrazové publikace o Prušánkách, možnost zřízení klubu maminek s dětmi a tvorba úplně nových webových stránek naší obce, na které
se můžeme těšit v příštích několika týdnech. S přicházejícím jarem začaly také úklidové práce
v obci. Pracovníci obce nashromáždili několik vleček odpadu
povalujícího se na různých místech naší vesnice. Na tuto činnost navázali také naši myslivci,
kteří uspořádali již tradiční akci
„čištění větrolamů“, při které nashromáždili úctyhodné množství
„pokladů“, které někteří z občanů
volně trousí všude, kde je napadne. Přitom máme v obci vybavený
sběrný dvůr, kam lze zdarma – a
hlavně řízeně – vyvézt prakticky
jakýkoliv odpad. Myslivcům patří za tuto aktivitu velké poděkování. Milí spoluobčané, přeji Vám
krásné a klidné prožití velikonočních svátků a v přicházejících jarních měsících také veselou, přátelskou jarní náladu.
Od května se můžete podívat na
nové moderní webové stránky
obce. Jsou výsledkem několikaměsíční práce realizačního týmu,
kterému patří velké poděkování.
Povedlo se, odvedli skvělou práci. Velmi nadějně se také rozvíjí start naší - v letošním roce zakládané - Hudební, taneční a výtvarné školy (HTVŠ). Na všechny obory se podařilo najít učitele, máme zajištěné prostory i potřebné pomůcky, průběžně probíhají přihlášky žáků. Nezbývá,

www.obecprusanky.cz

než se těšit na září, kdy začne
naše nová HTVŠ pracovat naplno. Začaly také práce na investičních akcích. Je to především
rekonstrukce návsi včetně úpravy prostoru „pod zeleným“. Práce jsou rozvrženy tak, aby neohrozily průběh našich tradičních
hodů. Začneme prostorem mezi
„pod zeleným“ a ulicí Hlavní. Po
hodech se pak bude pokračovat
na zbytku plochy tak, aby byly
práce dokončeny do konce září.
Protože se jedná o práce v centru obce a tak říkajíc „za pochodu“, může v průběhu prací docházet k jistým drobným omezením běžného provozu. Omlouváme se za to již předem a prosíme všechny o trpělivost a shovívavost. Odměnou nám bude pěknější a atraktivnější vzhled obce. Dále jsou naplánovány velmi potřebné rekonstrukce přečerpávací stanice čistírny odpadních
vod, během prázdnin pak rekonstrukce kotelen ve škole a na kulturním domě. S koncem školního
roku a začátkem prázdnin se již
také řada z vás chystá na dovolenou. Chtěl bych vám popřát, aby
vám vyšlo počasí a aby zasloužená dovolená splnila veškerá vaše
očekávání. Ať už se rozhodnete
vyrazit do zahraničí nebo strávíte dovolenou na některém z míst
naší krásné České republiky, přeji
Vám, abyste si především odpočinuli, načerpali dostatek nových
sil a prožili krásné chvíle s vašimi rodinami a přáteli. S přátelským pozdravem a přáním krásného léta
Ing. Lubomír Zahradník
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Starý Poddvorov
Vážení spoluobčané.

Od vydání posledního zpravodaje uplynulo půl roku, a co se za tu
dobu v naší obci událo? Poslední červnový den byl ve znamení ukončení a předání hotového
díla - přístavby vstupu kulturního
domu. Zhotovitelem byla hodonínská Stavební firma Plus s.r.o.
V průběhu výstavby bylo nutno
řešit několik problematických momentů, které měly vliv na celkovou hodnotu díla. Původní projekt řešil bezbariérový vstup do
objektu s šatnou a sociálním zařízením. Hodnota díla byla 3 790
695,26 Kč. Po započetí výstavby
zastupitelstvo rozhodlo o vybudování sklepního prostoru, sloužícího pro menší oslavy a společenské události o kapacitě 20-30 lidí.
Tím se hodnota pouze stavební části navýšila o 1 293 019,64
Kč. Vzhledem k tomu, že projekt
sklepního prostoru nezahrnoval
rozvody topení, elektrické energie ani řešení stropního podhledu
a další úpravy, bylo nutno tuto situaci řešit přímo na stavbě a vyžádalo si další náklady, které nebyly zahrnuty do schváleného
rozpočtu. Přesná výše těchto instalací bude známa v nejbližších
dnech a odhaduje se na 500.000
Kč. Pokud sečteme všechny
částky, získáme částku rovnající se přibližně polovině rozpočtu naší obce. Tato finanční zátěž nám neumožnovala financovat další akce jako řešení samotného přístupu k přístavbě, oprava zadní i přední části KD a různé
opravy v obci. Nutno podotknout,
že na financování výstavby byla
použita finanční odměna za získání Bílé stuhy v soutěži Vesnice
roku 2013. ve výši 600 000,- Kč.
Co nám tato přístavba přinesla.

Přístavba možní důstojný a bezbariérový přístup do KD a bude
navazovat na další trasy mobility. Faktem však zůstává, že dojde ke snížení kapacity sálu, přístavba vůbec nevyřešila oddělený vstup účinkujících na pódium.
Na druhou stranu obec získala ve
sklepní části prostor pro konání
menších akcí. Samotnou kolaudací financování nekončí. Je nutno nové prostory vybavit nábytkem a dalším mobiliářem. Každého občana jistě napadne, jak se k
této přístavbě dostaneme. Bohužel takto zatížený rozpočet obce
nedal moc šancí k rychlému řešení. V současné době je zadána projektová dokumentace, která bude řešit přístupový chodník komplexně spolu s parkovištěm a napojením na další bezbariérovou trasu, která je lánována od křižovatky po zvonici. Čáru
přes rozpočet nám udělala v konečném důsledku i nutná oprava
pohostinství na křižovatce, kdy
se po ukončení nájmu zastupitelstvo rozhodlo dále pronajmout
tento objekt. Aby mohl být objekt pohostinství vůbec dále pronajímatelný, bylo nutno provést
kompletní opravu havarijního stavu el. instalace, komínového tělesa, hygienického zázemí pro personál tak, aby vyhovoval současným předpisům. Akce si vyžádala částku 270.000 Kč. Zastupitelstvo se bude muset do budoucna zabývat dalším osudem tohoto objektu. Těsně před vydáním
stavebního povolení je v současné době výstavba sběrného dvora (respektive dvorečku), který se
bude nacházet před ČOV. Jako
zcela nešťastná se jeví situace,
kdy se žádost o dotace podávala ještě před tím, než byla zahá-

www.poddvorov.cz

jena jakákoliv příprava na výstavbu dvora. Tím došlo k situaci, kdy
je dodáno vybavení sběrného
dvora, ale sběrný dvůr ještě není
zbudován. Doufám, že již nebude
výstavbě nic stát v cestě a zdárně
se dílo dokončí v nejbližších měsících. Již teď je jasné, že sběrný
dvůr bude muset být do budoucna rozšířen a budeme muset veškerý povolovací kolotoč absolvovat znovu. Počátkem jara se podařilo získat dotaci pro naši mateřskou školu a díky níž se může
realizovat změna nevyhovující zahrady, na zahradu v přírodním stylu s názvem „Přírodní oddvorovská zahrada“. Tato zahrada bude sloužit k environmentální výchově předškolních dětí. Po
ukončení výběrového řízení na
dodavatele se započne s realizací. Předpokládaný termín dokončení by měl být do začátku listopadu. Dotace činí 90% a financování ze strany obce bude ve výši
10%. Situace olem větrného mlýna se konečně vyjasnila. Zdržení
opravy přinesly technické problémy s uchycením perutí ke hřídeli
poháněcího ústrojí. Z odboru památkové péče jsme obdrželi souhlasné stanovisko s tímto řešením a předpokládaný termín realizace je posunut na jaro 2016..
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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
Informace ze školy

V tomto školním roce se objevila
velká novinka nejen pro nás učitele, ale i pro rodiče a žáky. V rámci
modernizace a optimalizace jsme
zavedli lektronické třídní a žákovské knihy. Je to velká výhoda
pro všechny rodiče, kteří pracují
na směny nebo jezdí na služební
cesty, mohou z jakéhokoliv místa a kdykoliv sledovat prospěch
svého dítěte, číst vzkazy a sledovat domácí úkoly. I když to bylo
ze začátku pro nás všechny velmi
náročné a nové, nakonec jsme se
vše všichni naučili. Od žákovské
knihy mají hesla nejen žáci, ale i
rodiče, mají přístup ke známkám,
omluvenkám, domácím úkolům
a komunikaci s učitelem a vedením školy. Již nemáme problém
se ztracenou nebo zapomenutou
žákovskou knížkou, omluvenkami a domácími úkoly.

Info od Mužáků

Sbor týneckých mužáků šíří už
30 let po okolí i blízkém zahraničí moravskou lidovou písničku.
Za tu dobu prošla sborem spousta milovníků
lidové písničky. Bohužel však stále pociťujeme spíše úbytek než
přírůstek nových zpěváků. V současné době zpívá asi 12 zpěváků a je mnohdy obtížné z důvodu pracovních povinností zajistit na vystoupení alespoň 8 zpěváků. Každý rok absolvujeme asi
10 vystoupení, což není mnoho,
ale všeho moc škodí a o to raději pak vystupujeme. Vyzýváme
tedy všechny, kdo mají rádi naše
písničky, aby se přidali do našich
řad. Chce to jen trochu chuti, a
věřte, je to krásné a stojí to za to.

Vinařský spolek

Rád bych Vás informoval o činnosti organizace Vinaři z Týnce
v probíhajícím roce roce 2015.
Naše organizace se souhlasem
členské schůze začala pracovat
na úpravách, tak abychom splnili požadavky vyplývající ze zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných
rejstřících právnických a fyzických osob. I přes menší ochotu
některých úředníků se nám podařilo splnit požadavky, které sebou
přinesl nový občanský zákoník.
První sobotu v březnu jsme pořádali tradiční Místní výstavu vín.
Návštěvníci mají nejen možnost
okoštovat a porovnat vystavovaná vína, ale i posedět, podebatovat a zazpívat si s přáteli u cimbálu. Letos jsme měli 503 vzorků vín, cenu Starostky obce Týnec získal p. Martin Jůva. Tradičně pak probíhala dražba šampiónů. Celá částka 3.800 Kč pak
byla předána nadaci Dobrý Anděl – tímto bych chtěl poděkovat
všem, kteří se dražby zúčastnili a
přispěli na dobrou věc. Dále bych
tímto chtěl poděkovat všem, kteří se podílejí na přípravě a organizaci výstavy vín, obci Týnec za
podporu, kterou
nám poskytuje, sponzorům, vinařům, že mají zájem u nás vystavovat svá vína a všem návštěvníkům, kteří na akci přijdou, a tím
ocení naši práci. Fotografie a katalog jsou na našich webových
stránkách www.vinari-tynec.cz

vou zastávku - sice ve ztížených
podmínkách a užší než je běžné,
avšak přesto poskytuje víc bezpečí a komfortu než chůze po silnici, což se v dnešní době stává
mnohdy až riskantní.
Pokračování chodníku na ulici
Hlavní
Pracujeme na přípravě projektové dokumentace chodníku od zastávky po ulici Příkrá. První část
bude opravena, ve druhé části bude pokračovat nový chodník. Řešení situace je díky terénu
místy náročné, věřme, že se najde optimální řešení a obyvatelé
této lokality budou mít pochopení
pro bezpečnější chůzi po novém
chodníku než po silnici. Akce je
připravována se záměrem podání žádosti o dotaci koncem roku.
Knihovna
Po několik volebních období mají
kandidující strany ve svých programech pořízení nové místní knihovny. V budově obecního
úřadu je starý kinosál využívaný
jako „nadstandardní“ skladiště.

Plánované akce v roce
2015

Dokončení chodníku na ulici Hlavní - Pro větší bezpečnost
chodců na značně frekventované
Hlavní ulici obec dokončuje nový
chodník od kapličky po autobuso-

www.tynec.cz
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Weinviertler Dreiländereck
„Obstbäume für die Landschaft“
Der 2.500ste Obstbaum
erblüht im Dreiländereck

Obstbäume erfreuen sich großer
Beliebtheit, das Interesse an altbewährten Obstsorten hat in
den letzten Jahren stark zugenommen. Besonders unsere Gegend ist landschaftlich von Obstbäumen geprägt. In der Kleinregion Weinviertler Dreiländereck
schätzt man nicht nur den Obstbaum im eigenen Garten, sondern hat ihm seinen Stellenwert
in Feld und Flur wieder zurück
gegeben. Seit Gründung der
Kleinregion sind die Gemeinden
bemüht, Bäume als
Wahrzeichen in der Natur zu erhalten und den Bestand für weitere Generationen zu erweitern.
Seit dem Jahre 2001 werden vom
Dreiländereck laufend Obstbaum
Pflanzaktionen initiiert und durch
den NÖ Landschaftsfonds finanziell unterstützt. Für die Erhaltung des wertvollen Obstbaumbestandes werden in Zusammenarbeit mit der regionalen Obstbaumschule in bestimmten Abständen Gratis-Baumschnittkurse angeboten, die von mehr als
650 Personen in Anspruch genommen worden sind. Zu den beliebtesten Obstsorten im Rahmen
dieser Aktionen zählen: Klarapfel
und Jungfernapfel, bei Birnen:
Gute Luise
und Alexander Lucas, gefolgt von
Marillen, Zwetschken, Kirschen,
Pfirsiche, Nüsse, Weichsel und
Ringlotten. Die meisten Obstbäume wurden gepflanzt in den Dreiländereckgemeinden: Großkrut
und Bernhardsthal, gefolgt von
Poysdorf, Ottenthal, Altlichtenwarth, Herrnbaumgarten, Falken-

stein, Hauskirchen, Drasenhofen,
Wilfersdorf, Rabensburg, Schrattenberg und Neusiedl/ Zaya. Regionsübergreifend wurden dank
unserer Initiative zusätzlich noch
weitere 450 Obstbäume gesetzt,
betont Obmann Bgm. Christian
Frank, der sich über diesen regionalen Aufwärtstrend sehr freut
und versichert, dass das Dreiländereckteam bemüht ist, diese
Entwicklung weiter zu forcieren.

Wiederum großer Andrang
beim Obstbaum Schnittkurs

Beim diesjährigen Obstbaum
Schnittkurs der Region Weinviertler Dreiländereck am 31. Jänner
konnte Bürgermeister Leopold
Richter über 120 nteressierte
HobbygärtnerInnen im Restaurant 7-Schläfer, Severin Weber
in Falkenstein begrüßen. Bgm.
Richter gratulierte den Organisatoren zu diesem erfolgreichen
Renaturierungsprojekt und zeigte
sich erfreut darüber, dass das Interesse an heimischen Obstsorten ständig im Steigen begriffen
ist. Mit dieser Initiative wurde in
der Region Dreiländereck ein bedeutender Schritt in Richtung Nachhaltigkeit gesetzt.
Unter der Leitung der Baumschule Schreiber lauschten die SchulungsteilnehmerInnen den Ausführungen von Robert Schreiber
und dessen Sohn Dominik im. Zur
Demonstration des praktischen
Obstbaumschnitts stellte Vbgm.
Günter Bayer seine Obstplantage zur Verfügung. Für das Angebot, diese Schnittkurse gratis durchzuführen, sprechen sowohl TeilnehmerInnen, als auch Veranstalter der Baumschule Schreiber den herzlichsten Dank aus.

www.wde.at

Die rhaltenen Spenden werden
in üblicher Weise einem sozialen
Zweck zugeführt.

BesucherInnen der Wiener Ferienmesse zeigten
großes Interesse an der
Wein-Region

Die Weinstadt Poysdorf präsentierte sich auch heuer wieder erfolgreich auf der Ferienmesse Wien.
Die traditionelle Kellerwand, das
neue große Poysdorf-Poster, der
Wein, der zum Verweilen und
Plaudern einlud, und der große
Infocorner mit informationen aus
der Region Weinviertler Dreiländereck und dem Hotel Veltlin ildeten eine gelungene Einheit.
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Fotogalerie Regionu Podluží
Ples Regionu Podluží v Kosticích
Přehlídka dětských folklorních souborů v Moravské Nové Vsi
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