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Téma vydání: Sbor dobrovolných hasičů
Sbor dobrovolných hasičů je obecné
označení dobrovolnického hasičského
sboru a zároveň součást názvu většiny
konkrétních dobrovolných hasičských
sborů.
V mnoha zemích dobrovolné sbory doplňují činnost profesionálních hasičských sborů a činnost hasičských útvarů průmyslových a podobných firem.
V ČR příspěvkové profesionální sbory
tvoří dohromady Hasičský záchranný
sbor České republiky, dobrovolné sbory jsou právně samostatné nebo jsou
organizačními složkami občanských
sdružení (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Česká hasičská jednota, Moravská hasičská jednota) a bývají sponzorovány obcemi nebo firmami a jako subjekty se nepodílejí na zásahových a likvidačních pracích při řešení mimořádných událostí. K mimořádným událostem vyjíždějí jednotky sbo-

rů dobrovolných hasičů, které zřizují obce nebo podniky jako svou organizační složku.
Kromě hašení požárů zasahují hasiči včetně dobrovolných obvykle také
při povodních, jiných živelních pohromách, ekologických haváriích, pomáhají při dopravních nehodách a jiných
mimořádných událostech, poskytují jinou technickou pomoc. Spolupůsobí
též při prevenci požárů a prevenci dalších podobných nežádoucích událostí.
Hasičské sbory jsou často i spolkem významným z hlediska společenského života obce, podobně jako Sokol, myslivecké a lidové umělecké sbory, místní
fotbalové kluby atd. Soutěže v hasičských dovednostech jsou nyní označovány jako požární sport.
Jakýsi základ hasičského sboru lze hledat již ve starověkém Římě. Tamní hasičský sbor se skládal z asi 500 otro-

ků. Poté byla požárnická odbornost zapomenuta a v případě požárů se hašení
účastnili všichni obyvatelé měst. Avšak
také vznikala nová protipožární opatření, jedním z nevýznamnějších bylo oddělení kuchyně od hlavní části stavby.
Teprve na začátku 19. století se začaly opět formovat požární sbory, avšak
na principu dobrovolnosti. Hasič (staré
označení je požárník) je zejména označení pro profesionálního nebo dobrovolného člena hasičské jednotky.
První sbor dobrovolných hasičů na území Rakouského císařství, jehož součástí
bylo i Česko, resp. České království, byl
Sbor dobrovolných hasičů Zákupy, vytvořený roku 1850. Tento sbor byl složen
převážně z německých občanů Zákup.
Nejstarší český sbor dobrovolných hasičů je ve Velvarech, založen roku 1864.
Připravila:
Denisa Spevárová

O čem se mluví v Regionu Podluží
ČLENSKÁ SCHŮZE
REGIONU PODLUŽÍ
V pondělí 15. června se v Ladné konalo 26. veřejné zasedání Členské schůze Regionu Podluží. Na programu byla
zpráva o činnosti za rok 2014, zpráva
revizní komise za rok 2014 a projednání
závěrečného účtu za rok 2014. Zasedání proběhlo v příjemné atmosféře.

ŠTAFETOVÝ BĚH BOBA ZHÁŇALA
Ve středu 7. října se konal další, v pořadí již XVII. ročník Štafetového běhu
Boba Zháňala v obci Hrušky. Letošní rok se sešla družstva dětí z 10 členských obcí Regionu Podluží. Děti ze Základních škol byly velmi šikovné a v průběhu závodu nechybělo vzrušení a změ-

Vítězové Štafetového běhu Boba Zháňala

ny v pořadí. Také diváci se sešli v nemalém počtu a poctivě fandili svým favoritům po celé délce trasy. Nakonec byly
nejúspěšnější děti z domovské Základní školy v Hruškách a putovní pohár tedy
zůstal u pořadatele. Na druhém místě se
umístila ZŠ Prušánky + Josefov a na třetím děti ze ZŠ v Lanžhotě. Každé dítě si
odneslo domů medaili a krásný diplom.
Po vyhlášení pořadí se ujal slova čestný host, pan Bob Zháňal, a pochválil
všechny účastníky za dosažené výsledky. Akce se povedla a každé odpoledne,
které děti stráví sportováním a soutěžením je jistě i výhrou nás dospělých.

ností každé obce kroniku vést. Na práci
kronikářů se často zapomíná a málokdo
si uvědomuje, jak těžké je kroniku vést
a dodržovat pravidla pro tuto práci určená. I z tohoto důvodu dnes pro tuto práci není lehké najít vhodného kandidáta.
Paní Mgr. Galina Rucká také přinesla na
ukázku řadu kronik, i velmi starých, které si účastníci školení mohli prolistovat
a inspirovat se. Toto školení se povedlo
a pro kronikáře bylo jistě přínosem. Velké díky patří také paní místostarostce
Mgr. J. Ambrožové a panu starostovi
Ing. J. Kremlovi, že průběh této akce
zajistili.

BESEDA KRONIKÁŘŮ OBCÍ
REGIONU PODLUŽÍ
V Lužicích, ve čtvrtek 12. listopadu pořádal Region Podluží Besedu kronikářů
s paní Mgr. Galinou Ruckou, ředitelkou
Okresního státního archivu, spojenou
se školením kronikářů. Kronikáři jednotlivých obcí Regionu Podluží se sešli
v krásném prostředí na Starém kvartýru. Mgr. Galina Rucká přednesla přítomným praktické a důležité informace, týkající se vedení kronik obcí. Úlohou kroniky je chronologicky popsat jednotlivé události a důležité změny, které se
v dané obci udály a je zákonnou povin-

www.podluzi.cz

Mgr. Galina Rucká také přinesla na besedu
kronikářů ukázku řadu kronik

O čem se mluví v Regionu Podluží
PROJEKT STROMOŘADÍ
– NÁHRADNÍ VÝSADBA
V měsíci listopadu byla provedena náhradní výsadba uhynulých stromů Projektu Stromořadí. První část nové výsadby byla převzata ve čtvrtek 12. listopadu. Nové stromky byly přebírány
za dozoru paní Ing. Veroniky Petrášové a manažerky Regionu Podluží Denisy Spevárové. Jednalo se o výsadbu v okolí obcí Ladná, Nový Poddvorov
a Moravský Žižkov. Nové stromky jsou
ve výborné kondici, odborně vysazené
a aleje kolem těchto obcí jsou tedy kompletní. Výsadba každého nového stromu je důležitá pro životní prostředí nás
všech a měli bychom si tuto skutečnost
uvědomovat.
Náhradní výsadba uhynulých stromů Projektu Stromořadí v obci Ladná

Ing. Petrášová u nové výsadby

KALENDÁŘ
Od listopadu je v prodeji tradiční Kalendář Regionu Podluží na rok 2016 s přehledem kulturních akcí v členských obcích. Zakoupit jej můžete na obecních
úřadech nebo v kanceláři Regionu Podluží. Cena kalendáře je 50,- Kč.

Kalendář Regionu Podluží na rok 2016

GRATULACE
Velkou gratulaci posíláme paní Bc. Elišce Petrlové, předchozí manažerce Regionu Podluží, které se v červnu letošního roku narodila překrásná holčička
Adélka. Přejeme oběma hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti.

REGION PODLUŽÍ
PŘEJE DO NOVÉHO
ROKU 2016
HODNĚ ŠTĚSTÍ,
ZDRAVÍ A ÚSPĚCHŮ.

Bc. Elišce Petrlové se v červnu letošního roku narodila holčička Adélka

www.podluzi.cz
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Dolní Bojanovice
Sbor dobrovolných hasičů D. Bojanovice
Historie
Hasičský sbor v Dolních Bojanovicích
byl založen až v roce 1906. Bližší údaje o jeho činnosti za Rakousko-Uherska však nemáme. Během první světové války (1914-1918) byla jeho činnost
značně utlumena, neboť většina práceschopných mužů, tedy i členů sboru,
byla na frontě a bezpečnostní ochranu
vůči požáru zajišťovala armáda nebo
zbylí občané v obci.

Členové sboru dobrovolných hasičů v roce
obnovení činnosti r. 1921

Činnost sboru byla poté obnovena až
19. června 1921 na popud občanů Nováka a Jakuba Beneše z Lužic. V této
době byly sbory v okolních obcích již
dávno založeny. Na ustavující schůzi
hasičského sboru zastupoval starostu
obce člen obecní rady František Bohůn.
Slavnostní projev k zakládajícím členům
sboru měl br. Novák z Lužic pod hes-

Ve dvacátých a třicátých letech v období první Československé republiky
pořádal hasičský sbor taneční zábavy,
plesy, veřejná i pohotovostní cvičení,
stejně jako divadla, střídavě na obecní hospodě, později u Floriána Pelikána, Michala Bílka a Floryků. Čistý zisk
se věnoval na zakoupení potřebných rekvizit. V roce 1925 měl sbor již 96 členů činných a 55 přispívajících. Druhá
světová válka a následné období činnost sboru nijak zvlášť nepoznamenala.

Ukázka hasičské techniky - Pálení čarodějnic v roce 2015

Pouze snad to, že se díky novější technice postupně měnila pravidla výcviku.
Jednotky prováděly kontroly domů před
topnou sezónou, žňové kontroly, účastnily se soutěží a pořádali kulturní akce
jako výlet k Zádruze či Kateřinskou zábavu. Hasičská zbrojnice byla umístněna poblíž místního hřbitova. Vybavení
a vozový park byl postupně pořizován
jak z veřejných prostředků, tak z darů,
či sbírek. Členská základna postupně
navyšovala či kolísala, přesto si sbor po
celou dobu činnosti zachoval profesionální úroveň.

Společná fotografie členů hasičského sboru
v roce 1946

lem: „Bohu a vlasti ku cti, bližnímu ku
pomoci“. Na tuto ustavující schůzi se
dostavilo 69 občanů, kteří se přihlásili
za činné nebo přispívající členy hasičského sboru. Tímto aktem byla obnovena aktivita sboru, která byla přerušena
v období první světové války.

Soutěž hasičských stříkaček PS-8

www.dolnibojanovice.cz

Členové SDH Dolní Bojanovice v r. 2015

Současnost
Hasičský sbor je od roku 2006 přestěhován do nové hasičské zbrojnice poblíž Základní a mateřské školy. Mimo
akcí, výjezdů k požárům, požárním dozorům či jiných profesních činností se
věnují pořádání sportovních a kulturních akcí. Z těch soutěžních je to pomoc při organizaci tradičního běžeckého závodu dětí a dospělých „Burčáková šestka“, nebo hasičská soutěž požárních stříkaček PS-8. Jsou pořadateli také multi-žánrového hudebního večera Hasičská noc na Myslivně v Dolních Bojanovicích, kde mají možnost

Zásahová jednotka SDH D. Bojanovice

se představit především kapely lokálního charakteru. Takto akce je rok od roku
více navštěvovaná. Mezi další akce patří různá odpoledne pro děti, představení stříkaček nebo jiného vybavení apod.
V roce 2010 zakoupila obec Dolní Bojanovice novou Tatru CAS-15
V současné době má sbor 32 členů
z toho 14 členů zásahové jednotky, která pravidelně vyjíždí ke všem akcím
v obci nebo blízkém okolí. V roce 2012
dostala zásahová jednotka poděkování ministra vnitra Jana Kubiceho za nasazení při likvidaci jednoho z největších
požárů posledních let u Bzence.
Michael Purmenský
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Hrušky
Obec Hrušky má v souladu se zákonem
o požární ochraně a zákonem o obcích
zřízenu organizační složku obce „Jednotku sboru dobrovolných hasičů“. Tato
organizační složka je v rámci integrovaného záchranného systému zařazena
mezi jednotky s územní působností zasahující i mimo území svého zřizovatele.
Její členové vykonávají službu v jednotce požární ochrany dobrovolně. Účastní se zpravidla výjezdů s územní působností do 10 minut jízdy z místa dislokace a výjezd by měl být uskutečněn do
10 minut od vyhlášení poplachu. O tom,
kterých zásahů se účastnili, informují po
skončení kalendářního roku své spoluobčany v obecním zpravodaji.

Přehled činnosti
JSDH Hrušky v roce 2014
Leden roku 2014 proběhl v klidu, bez jediného zásahu. Zlom přišel první únorový den, kdy jednotka vyjela ve čtyři hodiny ráno k požáru stohu v Moravské Nové
Vsi, vrátila se po poledni, aby už po necelých pěti hodinách vyjížděla k dalšímu
požáru, tentokrát travního porostu opět
do MNV, do třetice se do Moravské vracela téhož dne před půlnocí, aby celou
noc hlídala dohořívající stoh a zabránila rozšíření požáru na sousední. Koncem
března likvidovala požár trávy na „Kalifornii“.
Na prvního máje vyjela jednotka k požáru travního porostu u železniční trati
u Mikulčic a 15. května poskytnout technickou pomoc při pádu sloupu elektrických rozvodů na rodinný dům. V červnu
to byly dva výjezdy k požárům do Týnce, poprvé 12. června k požáru traktoru
ve skladu krmiva v areálu zemědělského družstva, o dva dny později k požáru
trávy. Třináctého července jednotku zaměstnal požár třídírny odpadů na „Hrušáku“.
Podzim začal náročným a dlouhodobým
zásahem ve Strachotíně, kde došlo po
vytrvalých deštích k sesuvu půdy, jednotka odklízela svah sesouvající se na
rodinné domy, druhá část odčerpávala vodní laguny, které sesuv podporovaly. V rámci rotace jednotek se do oblasti ještě několikrát vrátila, například 1. října do Bulhar, kde pomáhala v nedostupném terénu s likvidací dřevin okolo řeky
Dyje a sanací sesouvajícího se svahu.
Hned v noci z druhého na třetího října likvidovala požár nákladního automobilu

po dopravní nehodě v Hruškách nádraží. Dvaadvacátého byla povolána fixovat
nakloněnou máju v areálu u školy.
Dva výjezdy se uskutečnily 15. prosince, kdy jednotka brzy ráno vyjela k požáru dvou kamionů po dopravní nehodě
na dálnici u Lanžhota, vrátila se po poledni, aby odpoledne vyjela k související
události. Při odtahu havarovaných kamionů se jeden z nich u Ladné znovu vznítil
a jednotka vyjela požár zlikvidovat a asistovat při odtahu vraků.
Celkově tedy jednotka vyjížděla k jedenácti požárům ve svém hasebním obvodě (Hrušky a Moravská Nová Ves) i mimo
něj, dva týdny se podílela na likvidaci sesuvů půdy na Mikulovsku a zúčastnila se
několika technických zásahů po dopravních nehodách s úklidem vozovky nebo
vyprošťováním havarovaných vozidel. Extrémní srážky na podzim byly příčinou
mnoha výjezdů k vyproštění zapadnuté zemědělské techniky, o které požádali
místní obyvatelé a firmy.

K větším požárům vyjíždí „osmikolka“

Ani první den nového roku nebyl klidný.
Po druhé hodině ranní se rozezněla siréna a svolávala členy zásahové jednotky
k výjezdu do Týnce, kde hořela dřevěná
stodola s uskladněným dřevem a technikou, poslední lednový den pro změnu
vypukl požár v areálu bývalého dřevozpracujícího podniku Dendra.
Ke všem zásahům vyjíždí jako první čtyřkolová Tatra, k větším požárům, technickým zásahům a na žádost operačního
střediska i osmikolka. U dlouhodobých
zásahů jako při požáru stohu v Moravské
Nové Vsi nebo sesuvech na Mikulovsku
bylo jako týlové zabezpečení, pro odpočinek a občerstvení členů jednotky použito i vozidlo „V3S“, které je ve vlastnictví
Sboru dobrovolných hasičů Hrušky.
Ing. Petr Tichý

www.hrusky.cz

SDH Hrušky
V Hruškách má dlouholetou tradici i spolek „Sdružení dobrovolných hasičů“, jenž
je organizační jednotkou celostátního
„Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska“. Vymezení předmětu činnosti tohoto
spolku určují jejich stanovy. Jde především
o požární ochranu a protipožární prevenci.
Patří sem mimo jiné i sportovně – organizační, informační, propagační a osvětové
činnosti v rámci zapojení do sportovních
a všeobecně tělovýchovných aktivit.
U SDH Hrušky již třetím rokem funguje
sportovní tým mužů i žen. Obě družstva
se každoročně zúčastňují závodů spadajících do Břeclavské hasičské ligy. Začátky nebyly jednoduché, v zimním období
jsme se seznamovali s pravidly požárního
útoku, funkčností a stavbou všech potřebných pomůcek ke sportu a v neposlední
řadě jsme si také zdokonalovali svou fyzickou zdatnost. Celé jaro a léto jsme pak trénovali samotný požární útok, ladili jednotlivé detaily, abychom na našich prvních závodech dosáhli slušného výsledku. Postupem času a díky zkušenostem nabraných
ze závodů se oba týmy sjednotili, sportovně zdokonalili a pravidelně podávají dobré výkony. Bohužel naše pěkné časy zatím nestačí na obsazení předních míst, jelikož výkony ostatních týmů jsou na vysoké úrovni. Tým žen se může v letošní sezóně pochlubit 2. místem na závodech
v Lanžhotě a také na okresním kole v Drnholci, dále pak 3. místem na nočních závodech ve Velkých Pavlovicích. Mezi mužskými týmy je však daleko větší konkurence, nejlepšího výsledku dosáhl tým mužů
na soutěži v Moutnici, kde se umístil na
4. místě. Na závodech v Kobylí si však kluci zaběhli svůj nejlepší čas a poprvé svůj
útok stihli dokončit za méně než 20 vteřin. V příštím roce, konkrétně 23.7.2015,
se poprvé uskuteční závody také v Hruškách, na které Vás tímto srdečně zveme.
Ing. Kristýna Filipovičová

Sportovní tým SDH Hrušky
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Josefov
Sbor dobrovolných hasičů
Když jsem si pročítala staré kroniky naší
obce, abych zjistila něco o tom, kdy byl
založen SDH Josefov, tak tomuto založení nejdříve předcházely časté požáry, které ničily majetky lidí. První zmínka o tragickém požáru se píše již v roce
1843 na svátek sv. Anny. V ten den vypukl požár v domě č. 1 tehdejšího hostince, jehož majitelem byla rodina Malošíková. Tato rodina přišla při požáru
o 5leté děvčátko. Oheň způsobil nějaký pobuda, který se k tomuto činu přiznal. Rozzuřenému živlu padla tehdy za
oběť celá strana domů od Bojanovic.
Od tohoto roku začal se svátek sv. Anny
uctívati jako den za vyprošení odvrácení podobného neštěstí. Pobožnost byla
konána u sochy sv. Anny. Na pobožnost
v tu dobu chodila k nám procesí z okolních vesnic.
Druhý velký požár vznikl v domě č. 32
tehdejšího starosty, Petra Zimáka, dne
24. 6. 1858. Vyhořela do základů celá

Sbor dobrovolných hasičů v Josefově v roce 2015

roku se odbočka osamostatnila. Obecní
zastupitelstvo schválilo založení hasičského sboru pod podmínkou, že nebu-

nili též dřívější členové sboru, pozvány byly také SDH z okolních obcí. Po
slavností mši svaté, která byla obětována za živé a zemřelé místní hasiče, se
průvod odebral do místního Kulturního
domu. Po slavnostním přivítání starosta
SDH, Rudolf Bohun, předal při této příležitosti všem členům sboru, dřívějším
i nynějším, vyznamenání. Hasiči přichystali rovněž v Kulturním domě přehlídku starší hasičské techniky, různé
diplomy a ocenění. Na hřišti pak byla
k vidění různá hasičská auta, ta využila hlavně děti k jejich prozkoumání. Přeji hasičskému sboru mnoho úspěchů
a co nejméně zásahů.
Z kronik vybrala
Růžena Hasilová

Oslavy 90. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Josefově

horní čtvrť od Prušánek. V roce 1921
shořela stodola Anně Sasínové, v prosinci 1924 vypukl požár seníku Jakuba Hasila. Při posledním požáru u Jakuba Hasila bylo uznáno, že je nutno zřídit nádrž na vodu za humny, směrem
k Prušánkám. Nádrž byla pořízena.
Dne 28. 2. 1925 byla založena odbočka sboru dobrovolných hasičů v místě,
sborem prušáneckým. V květnu téhož

dou požadovati větších peněžitých příspěvků. Od té doby hasičský sbor vykonává svoji práci s velkým nasazením.
Nynější sbor SDH Josefov pomáhá při
povodních i požárech, zapojuje se do
různých akcí konaných obcí Josefov.
Pořádá, již v širokém okolí známý, Pyžamový ples.
Letos v květnu oslavil 90 let od svého
založení. Slavnostní schůze se zúčast-

www.josefov.eu

Požární vůz SDH Josefov
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Kostice
Historie Sboru doborovolných
hasičů v Kosticích
V důsledku řady požárů v obci v letech
1875-1882 již v roce 1884 o založení
hasičského sboru jednal Obecní výbor,
k jeho založení však došlo o více než 20
let později. Ustavující valná hromada se
konala dne 20. února 1909, za přítomnosti 45 členů, v protokolu z tohoto zasedání se píše - cituji:
“Dosavadní starosta sboru pan Šimon
Chalupka oznamuje, že sbor povolen
c.k. místodržitelstvím, výnosem ze dne
31. ledna 1909, čís.5020 a prohlašuje jménem zatímního náčelnictva, zvoleného 17.10.1908, že funkci svou tímto skládá a nabádá vřelými slovy k obětavému a přesnému plnění povinností
a vybízí členy k provedení volby.”
Po přečtení stanov proběhly volby, starostou Sboru dobrovolných hasičů byl
zvolen dosavadní starosta Šimon Chalupka, který tuto funkci vykonával až do
roku 1925.
Již v roce 1909 si sbor zakoupil stříkačku jejíhož slavnostního svěcení se
zúčastnily sbory ze širokého okolí. Postupně pořizoval sbor svým členům výzbroj a výstroj, byly organizovány noční
hlídky, žňové hlídky, probíhala hasičská
cvičení, veřejná cvičení a aktivně hašení vzniklých požárů. Sbor velmi usiloval
o postavení hasičského skladiště, což
se podařilo realizovat až v roce 1925,
kdy byla zbrojnice přistavena k obecnímu domu /dnes radnici/ v ulici nyní Za-

Jednota SDH - polovina 60. let

Hasičská slavnost v Kosticích 1929 předávání diplomů J. Frýdovi a Š. Chalupkovi

hradní. V roce 1933 si pak sbor zakoupil novou motorovou stříkačku, kterou
v roce 1947 nahradila kvalitnější, DS16.
O činnosti Sboru dobrovolných hasišů
v Kosticích v dalších letech jsou informace v dochovaných záznamech z let
1909-1927, 1937-1947 a 1950-1961.
Počet členů sboru se v uvedených letech pohyboval od čísla 21 do 47 /údaje z matriky členů/, nižší stav byl pouze
v období války, kdy byla činnost sboru
omezena. Ve funkci starosty, a od roku
1952 předsedy, se vystřídala řada členů
sboru, v letech 1937-1946 to byl Jaroslav Blažek, následně do roku 1952 Josef Trčka, krátkodobě to byli Michal Tuček, František Kuja, Cyril Gergel, Martin Darmovzal, Jan Trčka a někteří další.
Rozšířila se také činnost sboru, členové
se nejen prakticky, ale i odborně vzdělávali, zkvalitňovali nácvik a zúčastňovali se hasičských soutěží.
V polovině 50. let se mění název Sboru
dobrovolných hasičů na Jednotku sboru dobrovolných hasičů v čele s velitelem. Velmi aktivní činnost sboru byla zaznamenána v 60. a 70.letech minulého
století. V roce 1960 bylo zakoupeno požární vozidlo DA8 T805 a zásluhou velitele jednotky pana Jana Trpělky, který
tuto funkci vykonával v letech 19551970, byla aktivována mladá generace. V letech 1970-1977 zastával funkci velitele jednotky Cyril Netopilík a od
rohoto roku až do roku 2011 Jan Hunkař. Členy Jednotky dobrovolných hasičů byli Lubomír Jaša, Miroslav Martuš-

www.kostice.cz

ka, Miroslav Hlavenka, Zdeněk Tuček,
Stanislav Rudolf st., Martin Uhlíř, Josef
Zlámal, Petr Krásný, Oldřich Brumovský
a Oldřich Zima. Jednatelkou sboru byla
Ludmila Hunkařová. Aktivita jednotky
byla příkladná, jednotka byla odborně
dobře připravena. V roce 1983 získala
nové hasičské vozidlo zn. DA 12A-AVIE.
Sbor dobrovolných hasičů byl v obci
významným a aktivním spolkem, který
se vedle své klasické činnosti zapojoval i do společenského života. Nastala
však doba, kdy s ohledem na věk členů bylo třeba jednotku nahradit mladšími, to se ale sboru ani obci i přes vynaložené úsilí, nepodařilo. Proto byla jednota sboru dobrovolných hasičů v Kosticích k 31.12.2011 zrušena a činnost
v této oblasti zajišťuje obci smluvně
JSDH Tvrdonice.
JUDr. Anna Bradávková

Historická stříkačka

07

Ladná
Sbor dobrovolných hasičů Ladná
K založení „Dobrovolné jednoty hasičské pro Lanštorf“ došlo dne 7. června
1896. Nahlásilo se do ní 28 členů. Zvolený výbor začal se sbírkami na výzbroj
a výstroj od občanů, na vybavení přispěli také břeclavský podnikatel Hermann Kuffner a kníže Lichtenštejn.

Hasiči v Lanštorfě v r. 1896

val u jednoho lesního požáru a dvanáctkrát u povodní. V roce 1923 sbor založil
základní kapitál pro postavení památníku padlých v I. světové válce. 12. srpna 1928 se hasiči dočkali otevření nové
zbrojnice, jejího slavnostního otevření
se zúčastnilo šest sborů z okolí.
V roce 1929 již měli hasiči motorovou
dvoukolovou stříkačku, tato stříkačka
byla dodána s vozem taženým koňmi.
Vůz měl místo pro 6 hasičů. Koncem
30. let min. století bylo pořízeno auto Tatra pro dopravu zásahové jednotky, ve
vleku s motorovou stříkačkou. Toto auto
přečkalo válku, ale bylo odepsáno po
havárii v roce 1956.
Po II. světové válce má sbor kromě čtyřiceti mužů také sedmnáct žen. Od roku
1947 do své smrti v roce 1978 byl velitelem sboru František Buchta, pro kterého byla práce v požární ochraně smyslem života. Do sboru v těchto letech při-

V roce 1896 měli hasiči k dispozici čtyřkolovou stříkačku taženou koňmi o výkonu 600l/min., koně do stříkačky zapůjčovali sedláci. V prvních letech zasahoval sbor při několika požárech, zejména v Podivíně, Staré Břeclavi a Ladné, např. v r. 1902 zabránili hasiči rozšíření požáru z ulice Na Trkmance směrem k hospodě. V dobách žní zřizovali
členové protipožární hlídky. Delegáti se
zúčastňovali župních schůzí i různých
církevních a světských slavností.
Během první světové války zůstali akČlenové SDH Ladná

Soutěž Mladých požárníků

tivní pouze tři členové, pět členů sboru
padlo. Na valné hromadě konané v roce
1922 měl sbor dvacet sedm aktivních
členů a čtyřicet pět přispívajících členů. Za dvacet pět let činnosti sbor zasahoval u dvaceti požárů v místě a patnácti požárů mimo obec, dále zasaho-

zval a trénoval většinu členů. Od roku
1978 až do roku 2005 vykonával starostu sboru Rostislav Střelský.
Od počátku sedmdesátých a během
osmdesátých let 20. století byli ladenští
hasiči velmi aktivní. Od roku 1979 byly
při SDH dva oddíly Mladých požárníků,
do roku 1985 se v oddíle vystřídalo přes
čtyřicet dětí. Družstva se zúčastňovala
celostátní hry „Plamen“. Na spolkovou
činnost dětí se vydělávalo čištěním kanalizačních vpustí, hasiči také pořádali plesy a akce pro veřejnost. Požárníci odpracovali desítky hodin při brigádách na výstavbě občanské vybavenosti nebo úklidu obce. V této době měl
sbor dvacet devět členů.
Příležitostí pro ocenění práce členů
sboru byla v roce 1981 oslava 85. výročí založení sboru. K této příležitosti byla

www.obecladna.cz

uspořádána soutěž v požárním sportu,
které se zúčastnilo 11 družstev.
Pravidelné nácviky a účasti na soutěžích napomohly hasičům u požárů,
na kterých zasahovali. Většinu zásahů
měli v obci a jejím okolí, např. při požáru domu na Lužní ulici v r. 1961 nebo
při požárech vzniklých neopatrností dětí
či pálením bez dozoru. Vyjížděli také do
okolních obcí, např. zasahovali při požáru pily v Moravské Nové Vsi.
Velmi záslužnou činnost vykonali ladenští hasiči při povodních v roce 2006.
Hasičský sbor odpracoval 124 hodin při
pytlování písku, čerpání vody a plnění
letadla při likvidování komárů.
V současné době má Sbor dobrovolných hasičů v Ladné 35 členů. Z toho je
10 členů činných ve výjezdové jednotce, 15 členů jsou mladí hasiči a 10 členů jsou přispívající nebo bývalí hasiči.
Budova hasičské zbrojnice prošla v letech 2009-2011 celkovou rekonstrukcí,
bylo vybudováno sociální zázemí, sklad
matriálu, garáž a klubovna. Mnoho hodin zde hasiči odpracovali brigádně.
SDH Ladná má dnes k dispozici autocisternu CAS RHP 25, Avii s požární
čerpadlem PS 12, plovoucí i kalové čerpadlo, profesionální elektrocentrálu, vysílačky a motorovou pilu. V roce 2010
byl obnoven kroužek pro malé hasiče,
kteří se pravidelně schází v klubovně
a pod vedením svých vedoucích účastní okresních soutěží v požárním sportu. Členové SDH pravidelně pomáhají
obci při výsadbách stromů a aktivně se
účastní akcí pro veřejnost.
Připravil: Martin Vlk
Zdroj: kniha „Obec Ladná v proměnách
času“

Oddíl Mladých požárníků v Ladné
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Lanžhot
Historie SDH Lanžhot
Je tomu již 132 let, kdy byl sbor v Lanžhotě založen. Tehdy v dobách nelehkých, kdy Lanžhot sužovaly požáry se
zrodila myšlenka založit sbor dobrovolných hasičů.
Dne 14. srpna 1883 se tomu tak i stalo a sbor byl založen. Jeho prvním předsedou se stal hostinský Josef Ondryska, místostarostou rolník Pavel Ciprys,
pokladníkem rolník Michal Uher a jednatelem učitel František Pastyřík.
Sbor tehdy získal do užívání od obce
hasičskou dřevěnou stříkačku, která
jak se později ukázalo, byla nepoužitelná, a proto Vzájemně pojišťovací banka Slavia v Brně darovala sboru novou
stříkačku čtyřkolovou. Obec tehdy sboru na čištění a udržování dávala 25 zlatých. Jinak sbor finančně podporovali
Pavel Ciprys a Michal Uher.
Požárním skladištěm pro stříkačku a nářadí se stal obecní dům „Na dílni“ vedle

Župní prapor

tehdejší infekční nemocnice. Před skladištěm bylo postaveno dřevěné leziště.
Sbor tehdy zakoupil 4 lezecké pásy, 1x
4dílný nastrkovací žebř, 1 hákový žebř,
1 střechový žebř, 2 pochodně a 2 hlásné trubky na hlášení požárů. Po tvrdém výcviku, kterého se museli účastnit všichni členové, bylo v neděli 25. listopadu 1883 první veřejné cvičení. Na

Mladí hasiči z r. 1977

Zakládající členové SDH Lanžhot

toto cvičení se došlo podívat mnoho diváků, jak z Lanžhota, tak i z okolních
obcí. Po skončení cvičení následovala
taneční zábava.
Od roku 1183 – 1886 sbor zasahoval
u 35 požárů domů. Takže měl plné ruce
práce. Samozřejmě, že se sbor nevěnoval pouze činnosti na úseku požární ochrany, což dokazuje i to, že dne
2. dubna 1905 sehrál první divadlo.
Dále pořádal taneční zábavy, plesy
a veřejná cvičení.
Později se sbor přestěhoval do požárního skladiště v Luční ulici. I nadále pracoval a pomáhal v Lanžhotě i okolí.
A není divu, že Lanžhotský sbor byl
uznávaný široko daleko. V roce 1940 se
začíná stavět nový obecní úřad a sbor
se již za rok stěhuje do nového. Tam
už sbor zůstává do současnosti, kdy
v roce 2001 je zcela zbrojnice zrekonstruována. Stará již zcela nedostačující garáž je ztržena a postavena nová
garáž pro dvě vozidla. V další etapě se
počítá s rekonstrukcí podkroví čehož se
sbor dočkal a nyní má krásné plnohodnotné zázemí pro svou činnost.
A nyní zas něco o technice. Po válce sbor získal do užívání vojenské vozidlo americké výroby Dogde ambulace. V roce 1966 se pořádá další veřejné
cvičení při kterém sbor převzal do užívání nové vozidlo CAS 16 PRAGA RN.
Toto vozidlo bylo zakoupeno jako nové
a celou částku věnovala obec. V roce
1983 sbor obměňuje techniku a získává CAS 25 škoda 706 RTHP převodem

www.lanzhot.cz

od sboru požární ochrany v Břeclavi. To
už vlastní i dopravní automobil AVIA.
V dnešní době sbor disponuje dopravním vozidlem AVIA a CAS K25 LIAZ.
CAS K25 LIAZ tedy cisternová automobilová stříkačka byla pořízená z dotací JmK v roce 2005. Členové na ní provedli přestavbu, která se týkala hlavně
přestříkání karoserie a úprav na uložení prostředků.
Sbor má taky sportovní družstva žen
a mužů,která se účastní Břeclavské hasičské Ligy. V minulosti měl sbor i mladé hasiče, které vedla paní učitelka Marie Uhrová. Není tajemstvím, že se této
činnosti věnovala několik let a za to jí
patří velký dík. Momentálně se naše
družstva umístila v požárním sportu Břeclavské hasičské Ligy, na pátém
místě muži a na krásném druhém ženy.
Každoročně sbor pořádá soutěž v požárním sportu, která je do této soutěže zařazena a troufám si tvrdit, že patří mezi nejlépe pořádané soutěže.
A co se týče naší výjezdové jednotky,
tak ta má již tento rok za sebou deset
výjezdů na různé události (pád stromu,
požár ve sklepě, požár strniště, pád rodinného domu). Členové se zúčastňují pravidelných školení a kurzů, lékařských prohlídek atd.

Pomoc při povodních v r. 2006

Všem, ať už našim sportovcům či členům,
patří za jejich práci velké poděkování.
A to by bylo asi tak vše. Mějte se všichni
krásně a doufám,že nás potkáte jen tehdy, když se přijdete podívat mezi nás,
třeba na zbrojnici, nebo na soutěž. Hasiči mají v Lanžhotě dlouholetou tradici
a věřím že ještě dlouho tady budou, aby
mohli pomáhat.
Bohu ku cti,
bližnímu ku pomoci.
Připravil: Tomáš Bača
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Lužice
Dobrovolný hasičský sbor
Historie hasičského sboru v Lužicích se
datuje od roku 1901, kdy byl 22. prosince založen. V té době měl asi 40 členů, kteří se dělili na činné – ti se zúčastňovali cvičení - a na přispívatele. Předsedou byl zvolen Antonín Kuběna, který
byl ve funkci až do roku 1914.
Od svého založení si hasiči psali kroniku, ve které jsou zápisy vedeny do
roku 1924. Hasičské skladiště, což byla
dřevěná kůlna na uskladnění nářadí
a výstroje, stála stála v blízkosti dnešní autobusové zastávky U oděvů, spolu s dřevěnými stožáry na sušení hadic.
Hasičskou stříkačku a vybavení si zakoupili roku 1902 od firmy R. A. Smekal z peněz, které si společně s obcí
vypůjčili v lužické záložně. Tato částka
byla splácena více než 10 let. Finanční prostředky získávali hasiči jednak
zápisným od členů a přispívatelů, pořádáním plesů, tanečních zábav, kterým
říkali „florianské“ a byly velmi oblíbené. Další finanční prostředky dostávali
také od příznivců, mezi něž patřila například Redlichova cihelna v Hodoníně,
kde úspěšně zasahovali při velkém požáru a byla jim vyslovena pochvala za
rychlou a účinnou pomoc, nebo velkostatek Nesyt. Po roce 1920 přibyly do
hasičského sboru také ženy – samaritánky, které byly vybaveny lékárničkami
a nosítky. Pro samaritánky byly organizovány zdravotnické kurzy.
Motorová stříkačka byla pořízena v roce
1930. Tehdejší hasičský stejnokroj se

Z kroniky obce Lužice

skládal z šedých plátěných kalhot a blůzy, opasku, helmy a sekyrky. Později se
barva změnila na modrou a přibyla čapka „lodička“. Členové hasičského sboru zasahovali u požárů nejen v obci, ale
i v okolí, například v Těšicích nebo v Mi-

Lužický hasičský sbor v roce 1940

kulčicích. V době žní vykonávali noční
hlídky. V době, kdy se doškové střechy
nahradily křidlicí, požárů výrazně ubylo.
V padesátých letech byla postavena
U Vrchnice hasičská zbrojnice s věží,
která sloužila k sušení hadic a jako rozhledna. Zbrojnice byla vybavena sirénou, slyšitelnou po celé vesnici. Zapínal ji velitel při ohlášení požáru a svolávala členy k ohni. Kromě základního
družstva v počtu devíti členů byla postupně utvořena dvě mládežnická družstva chlapců a dívek. Do hasičského
sboru docházely i školní děti, které se
zúčastňovaly výcviku, přehlídek a soutěží. Hasičská jednota pro ně pořádala v době prázdnin letní tábory. Aktivně
členové sboru působili při kulturních akcích, konali požární kontroly.
Dobrovolný požární sbor, jak byl později přejmenován, zanikl při připojení
obce Lužice k Hodonínu po roce 1985.
Provoz byl moc nákladný a v případě
potřeby mohl zasahovat požární sbor
z Hodonína. Posledním předsedou byl
Josef Fukalík, jednatelem Miroslav Hančík st., pokladník Miroslav Hančík ml.,
velitel Otakar Hrušecký, cvičitel Vojtěch
Černý. Žádné dokumenty ani zápisy se
z té doby nezachovaly, kromě fotografií. Hasičská zbrojnice chátrala, věž byla
v havarijním stavu a byla zbourána. Na
jejím místě byl v devadesátých letech vybudován park s kopcem na sáňkování.
Zajímavost: z Budislavi u Litomyšle přišel v říjnu 2015 na obecní úřad email
s fotografií dveří od starého hasičského

www.luziceuhodonina.cz

auta. Byly nalezeny na půdě domu, kde
ležely od šedesátých let. Z nápisu lze
přečíst Lužice a rok 1940. Porovnáním
fotografií z archivu jsme zjistili, že dveře patří opravdu na vůz z Lužic, ovšem
žádné další údaje o osudu tohoto hasičského vozu nejsou zatím známy.
Věra Kotásková,
kronikářka obce Lužice

Pochod členů hasičského sboru

Současnost
Po osamostatnění Lužic v roce 1992 nebyla činnost dobrovolných hasičů v Lužicích obnovena. V roce 2013 byla sepsána veřejnoprávní smlouva s obcí
Prušánky. Dobrovolní hasiči z Prušánek
pro naši obec vykonávají zákonem určené povinnosti požární ochrany. Roční příspěvek obce Lužice na tuto jejich
činnost činí 200 000 Kč. Kromě zásahů při požárech provádějí požární dohled nebo ukázky činnosti při kulturních
a společenských akcích. Za příkladnou
spolupráci jim patří naše poděkování.
Jana Ambrožová, místostarostka
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Mikulčice
Sbor dobrovolných hasičů
Byl založen 13. 11. 1905 občany Mikulčic a Těšic na ustavující schůzi. Do spolku se tehdy přihlásilo 40 občanů. Hasiči patřili od počátku vzniku k nejváženějším občanům v obci. O rok později se sbor hasičů rozrůstá na 60 členů,
byla zakoupena stříkačka tažená koňmi.
V následujících letech přicházejí do
spolku další členové, pořizují se uniformy u místního krejčího.
V roce 1976 bylo pořízeno cisternové
vozidlo PRAGA PV3S-16 a sbor hasičů se pokouší prostřednictvím velitele
jednotky dobrovolných hasičů Hodonín
postavit novou hasičskou zbrojnici. Ani
přes veškerou snahu se toto nepodařilo.
V roce 1999 se naskytla příležitost odkoupit bývalý autoservis, který vyhovoval podmínkám požární zbrojnice
jak pro Pragu V3S, tak i pro zakoupení vozidla Liaz 101. V roce 2000 byla
po menších stavebních úpravách slavnostně otevřena nová hasičská zbrojnice. Velkým dílem se o získání zbrojnice
zasloužil tehdejší starosta obce Vlastimil Glos, spolu se členy zastupitelstva
a starostou SDH Oldřichem Benadou.
Byla zakoupena čerpadla, neboť při povodních v roce 1997 vlastnil sbor jen

jedno čerpadlo, a to se ukázalo jako nedostačující. Čerpadla se velmi osvědčila i při vyslání jednotky na pomoc při
povodních v Litoměřicích, kde naše jednotka vypomáhala při čerpání vody jak
ze zaplavených podniků, tak z čistírny
odpadních vod.
Náš hasičský sbor se značnou měrou podílí na organizování různých zábav v naší obci, požárních hlídek, technických zásahů i výpomoci spoluobčanům. Zajišťujeme pořadatelskou službu
nejen na akcích pořádaných obcí, ale
i na pořadech ostatních místních organizací. V letošním roce proběhly dne
8. 8. 2015 oslavy 110. výročí založení
sboru. Byly přizvány jednotky z okolních obcí - Josefov, Prušánky, Mutěnice,
Rohatec, Čejkovice, Tvrdonice, Hrušky,
Moravská Nová Ves, Hodonín, Dolní Bojanovice.
Ze Slovenska přijely jednotky z Unína
a Gbel.
Slavnostní průvod obcí, za účasti pozvaných jednotek, představitelů obce,
OSH Hodonín a OSH Slovenské republiky, se zastavil k uctění památky zesnulých členů položením věnce u sochy
sv. Floriánka. Dále průvod pokračoval
obcí do areálu „CIHELNY“ kde pokra-

www.mikulcice.cz

čovaly oslavy ukázkami techniky i činnosti od těch nejmenších až po profesionální jednotky. Za účasti Policie ČR
a záchranné služby v součinnosti se Záchranným hasičským sborem v Hodoníně byly provedeny ukázky nejmodernějšího vybavení při záchraně osob u autonehody. I přes velká vedra se akce podařila, za což patří velké poděkování zúčastněným jednotkám i pořadatelům,
kteří nám vypomáhali jak při organizaci
průvodu, tak při provádění ukázek.
V roce 2014 registroval SDH Mikulčice 28 členů s průměrným věkem 54 let.
Rozhodli jsme se proto uspořádat nábor
mládeže. V letošním roce se nám podařilo navýšit stav o 9 členů s průměrným
věkem 19 let. Naším úkolem pro rok
2016 je pokračovat v náboru mládeže
i z okolních obcí, a tak zajistit pokračovatele pro další práci ve sboru. Ve spolupráci s SDH Moravská Nová Ves, která pracuje s dětmi ve věku od 4 let, jsme
se dohodli o náboru na naší základní škole. Pomoc nám přislíbil vedoucí družstva pan Mařák. Doufáme, že se
nám naše plány podaří a obnovíme práci s mládeží v Mikulčicích.
Starosta SDH Mikulčice
Jaroslav Bolfík
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Moravská Nová Ves
Sbor Dobrovolných Hasičů
Sbor Dobrovolných Hasičů byl založen
v roce 1896, první zmínku o spolku najdeme v obecní kronice z roku 1922,
kde najdeme informace o prvních zásazích u požárů již z roku 1897. V letech
kdy u nás probíhala první světová válka, byla většina mužů na frontě, a tudíž se do hasičských spolků zapojovali
i ženy. V roce 1917 jich hasičský spolek
v Moravské Nové Vsi čítal přibližně 21
a mužů bylo jen 7. První zmínka o zakoupení materiálního vybavení, a to posunovací žebřík pro sbor, je v roce 1923.
Žebřík byl použit při zásahu u ohně
Cukrovaru v Hodoníně. Rok 1937 přinesl sboru první hasičský automobil značky Praga Grand od firmy Škoda. V roce 1938 byl obnoven ženský
sbor, v případě odvelení mužů na frontu v druhé světové válce, žen bylo 16.
V témže roce byla zakoupena stříkačka
do požárního automobilu značky Sigmund za 15000,- Kč. V roce 1940 jedná místní zastupitelstvo o stavbě hasičské zbrojnice za předpokládanou cenu
35000,- Kč, vystavěna měla být za bezplatnou pomoc všech místních občanů a v témže roce je stavba zbrojnice uskutečněna. 1948 byli místní hasiči prvně pojištěni u Vzájemné pojišťovny pro případ zranění či smrti u požáru.
V roce 1957 se sbor dobrovolných hasičů mění na místní jednotu Československé požární ochrany. V dalších letech
žádá sbor o nový hasičský vůz, proběhne generální oprava hasičské zbrojnice,
sbor dostává nové materiální vybavení

Mladí hasiči na výletě

Mladí hasiči z Moravské Nové Vsi

včetně cisternové automobilové stříkačky. Do roku 1989 se sbor v naší obci po-

čů) spadá pod SHČMS (sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska) a je občan-

měrně dobře rozvíjel, po pádu komunismu, bohužel členů ubývá
a činnost opadá.
Sbor je rozdělen
na dvě organizační složky kde
první je pod zkratkou JSDH (jednotka sboru dobrovolných hasičů) a spadá pod
organizaci obce
a druhá složka pod zkratkou
SDH (sbor dobrovolných hasi-

ským sdružením. JSDH zaniká a požární ochrana obce je na základě smlouvy sjednána se sousední obcí Hrušky.
V roce 2001 činnost SDH končí a v roce
2014 ji obnovují místní občané, s cílem věnovat se mládeži. Zdárně se obnova daří a mladých hasičů má v současné době sbor 21, 2 dorostence a 15
dospělých. Dalšími neméně zdárnými
činnostmi jsou sborem pořádány dětské
akce, účast mladých hasičů v celorepublikové hře Plamen, která všestranně
rozvíjí jejich dovednosti, materiální sbírky pro Diakonii Broumov, výstavy a jiné.

www.mnves.cz

Iva Podlahová
Vedoucí mládeže
SDH Moravská Nová Ves
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Moravský Žižkov
Z historie sboru dobrovolných
hasičů v Moravském Žižkově
Kvůli opakovaným požárům, které v Žižkově páchaly velké škody, se obecní výbor ke konci roku 1898 usnesl, že na památku padesátiletého panování císaře
Františka Josefa I. založí v obci hasičskou jednotu. Prvním náčelníkem sboru byl jmenován Josef Riedl, jinak majitel místního hostince. Členskou základnu představovalo 21 zakládajících členů činných a šest přispívajících.

Od firmy R. A. Smekal Prostějov byla za
850 zlatých zakoupena hasičská stříkačka a taktéž přilby a nejnutnější výzbroj za 430 zlatých, stejnokroje ušil
místní krejčí Oldřich Forejtník. Sbor byl
přidělen ke svazku XV. hasičské župy.
Slavným dnem byl pro žižkovské hasiče
5. květen 1910, kdy se v obci konal župní hasičský sjezd, na který se sjelo na tři
sta hasičů a mnoho hostů z širého okolí.

Sbor dobrovolných hasičů

Hasiči zřídili svou knihovnu, pořádali
v obci dožínky a vinobraní a také slavný
hasičský bál.
Původní hasičské skladiště bylo umístěno v budově školy, současná hasičská zbrojnice pochází z roku 1930. Hasičský sbor ji nechal vystavět nákladem
37 tisíc korun. Pozemek darovala obec,
která také přispěla vydatnou finanční
částkou na její výstavbu.
Dlouho očekávaná nová hasičská stříkačka byla zakoupena roku 1943 za
33 tisíc korun. Sbor se s ní však dlouho neradoval. Hned po přechodu fronty v dubnu 1945 se totiž zjistilo, že si ji
i s veškerým vybavením zbrojnice odvezli ruští vojáci. Bylo nutné zakoupit
stříkačku novou, dvoutaktovou, která se
však ani zdaleka nemohla výkonem vyrovnat té původní. Roku 1949 obec zakoupila z vyřazované vojenské techniky
pro sbor za 120 tisíc korun německý nákladní automobil Opel Blitz.
Oslavy padesátého výročí trvání sboru proběhly 7. srpna 1949. Po oficialitách následovalo hasičské cvičení před
zbrojnicí, kterého se zúčastnily i pozvané hasičské sbory z okolí. Diplomy
a medailemi byli oceněni zasloužilí členové sboru, nechyběla ani večerní taneční zábava.
Jestliže ještě při těchto oslavách připomínal starosta sboru Josef Beneš všem
shromážděným starodávné hasičské
heslo: „Bohu k oslavě, vlasti k obraně,
bližnímu ku pomoci“, brzy se už sbor
měl řídit jiným heslem: „Sovětský požárník, náš vzor.“ Zasloužilí členové
z řad majetnějších rolníků byli ze sboru
vyloučeni, zbylí odešli na protest také.
Tím byla činnost sboru prakticky paralyzována. Roku 1953 byli hasiči přejmenováni na požárníky, členstvo ale ztratilo o fungování sboru zájem. Necvičilo
se, opakovaně se stávalo, že na svolanou výroční schůzi nikdo nepřišel. Roku
1958 byla zahájena rekonstrukce zbrojnice, ale ještě ani po pěti letech nebyla
dokončena.
Činnost sboru ožila až na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let. V roce
1985 byl při sboru založen kroužek mladých požárníků, který vedl Karel Pochylý a který se v dalších letech účastnil okresních závodů v požárním útoku

www.moravskyzizkov.cz

Hasičská zbrojnice

i branných závodů Plamen.
V roce 1988 se začalo s přístavbou
nové garáže u hasičské zbrojnice, hrubá stavba byla dokončena v polovině
roku 1989, do konce roku byla hotová
i střecha. V devadesátých letech ale
činnost spolku stagnovala, až roku 1999
ustala vůbec. Osm let hasiči v obci nefungovali vůbec.
V říjnu roku 2007 se dohodla parta mladých lidí na obnovení činnosti a začalo se s rekonstrukcí hasičské zbrojnice.
Opuštěná zbrojnice byla značně zchátralá. Během dva roky trvající rekonstrukce na ní odpracovali členové sboru asi 13 000 dobrovolných brigádnických hodin.
Dnes má SDH okolo dvaceti členů, kteří mají k dispozici prvovýjezdovou Tatru
815 CAS 32, která má k dispozici 8200
litrů hasební vody a postarší Avii, která
slouží jako dopravní automobil pro mužstvo. Ta už ale dosluhuje, a proto je na
letošek plánován nákup nového univerzálního hasičského vozidla, který ji má
nahradit.
Hasiči se také znovu významně zapojují do kulturního života v obci. V únoru 2009 se konala ve zbrojnici Veřejná
zabijačka, které se zúčastnilo přes 250
návštěvníků. Další akcí, kterou hasiči
uspořádali, byla folklorní přehlídka nazvaná Májové muzicírování. Hasiči jsou
nápomocni i v dalších oblastech života
obce – zasahují při odstraňování polomů či rizikovém kácení dřevin, haváriích
vodovodního řadu, každoročně se starají o postavení a ozdobení vánočního
stromu obce, podíleli se i na vykácení
a následné obnově aleje Pod vinohrady.
Článek připravil:
Mgr. Jaroslav Čech
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Nový Poddvorov
Zašlá sláva
Sboru dobrovolných hasičů
Dne 26. srpna 1931 byl u nás ustaven
Sbor dobrovolných hasičů. První valnou hromadu konal Sbor 17. ledna 1932
za účasti župního předsedy, obecního
zastupitelstva a 25 zakládajících členů
Sboru. Předsedou byl zvolen Petr Těšina, jednatelem Tomáš Martinec a náčelníkem František Gertner.
O rok později, v červnu 1933 se u nás
konalo okrskové hasičské cvičení, které se velmi vydařilo. Sbor zasahoval
nejen při požárech a živelných pohromách, ale vyvíjel i kulturní činnost, nacvičoval divadelní představení a pořádal vinobraní jako jeden ze starých lidových zvyků
Při náletu na Hodonín, v listopadu 1944
byl Hasičský sbor povolán k odklízení
trosek a vyprošťování zasypaných lidí
při náletu.
Léta 50. – 60.
V r. 1957 vzniklo z iniciativy tehdejšího
velitele požárního sboru Karla Hnidáka
a strojníka sboru Miroslava Bařiny požární družstvo žáků v kategorii 10 – 14
let. Velitelem družstva byl Vladimír Kašík. O něco později vzniklo též družstvo
žen a velitelkou se stala Emilie Macůrková (Salajková).
Výcviku obou družstev se věnovali výše
jmenovaní funkcionáři Sboru p. Hnidák
a p. Bařina. Pomocnou ruku při výcviku podal p. František Blažek za Starého Poddvorova.
V roce 1958 v soutěži požárních družstev okresu Hodonín získalo družstvo
žáků v tvrdé konkurenci druhé místo a
stříbrnou plaketu Okresního výboru svazu požární ochrany. Také družstvo žen
bylo mezi třemi nejlepšími.

Cvičení v r. 1933

Námětové cvičení v Čejkovicích v roce 1968

Léta 60. – 70.
V tomto období byl velitelem sboru zvolen p. Václav Svoboda, zástupcem a též
strojníkem p. Vladimír Kašík. Z jejich iniciativy bylo založeno družstvo žen s velitelkou p. Věrou Markusíkovou (Čechová).
Výcviku se věnovali s plným nasazením,
které bylo znát v soutěžích v celém okolí. V této době v naší obci proběhlo větší námětové cvičení za účasti jednotek
ze Starého Poddvorova, Prušánek, Dolních Bojanovic, Josefova a také našeho sboru.
Cvičení bylo zaměřeno na dálkovou
dopravu vody. Zásah byl proveden od
studny „Závistka“ na stodoly v horní
části obce. Celá akce byla poprvé řízena pomocí vysílaček a byla velmi kladně hodnocena tehdejšími nadřízenými
orgány.
Léta 70. – 80.
V těchto letech vzniklo též zásluhou vedení Požárního sboru v naší obci družstvo mladých požárníků a to ze žáků
II. stupně ZDŠ pod vedením p. Marty
Martincové, s podporou velitele sboru
V. Svobody a strojníka V. Kašíka dosáhlo
družstvo v roce 1976 v okresním kole hry
„Plamen 1975 – 76“ krásné druhé místo.
Požární sbor též pořádal kulturní akce,
plesy a společné zájezdy svých členů
po naší vlasti.
Z výtěžků sběru starého železa byly tyto
akce z části hrazeny.

www.obecnovypoddvorov.eud.cz

Léta 80. – 90.
Toto období činnosti Požárního sboru
se již více zaměřilo na provádění prevence, prohlídky komínů a kontroly domácích topenišť. Dochází ke snižování
počtu aktivních obyvatel, také k vyřazení požárního auta a ke změnám politickým,což mělo negativní vliv na další činnost organizace. Postupně dochází k útlumu aktivní činnosti a také ke zrušení techniky a výstroje.
Požární zabezpečení je v současnosti
ošetřeno smlouvou s Hasičskou jednotkou z Dolních Bojanovic, na jejíž provoz naše obec přispívá z obecního rozpočtu.
Zapsal Vladimír Kašík

Žákovské družstvo – Plamen, rok 1975
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Prušánky
Z historie SDH
Obec Prušánky byla v minulosti často
postihována živelnými katastrofami. Asi
největším postrachem byly požáry. Ještě stále jsou mezi námi lidé, kteří si pamatují, jak lehce požár zachvátil doškové střechy, vysušené letními větry, suché seno nebo jetelinu uloženou na půdách nebo velké stohy vymlácené slámy. Opravdu stačila malá nepozornost
nebo špatný komín a neštěstí bylo hotovo. “Červený kohout“ se v Prušánkách
objevil několikrát. Dne 28. června 1842
shořely doslova celé Prušánky s výjimkou pěti domů, které měly jinou střešní
krytinu. Ještě se lidé nestihli vzpamatovat a v červnu roku 1946 znovu vyhořela celá ves. V roce 1878 lehlo popelem
sedmdesát dva domů.
Je tedy s podivem, že Sbor dobrovolných hasičů v Prušánkách byl založen teprve 4. dubna roku 1897. Nově
založený sbor čítal dvacet jedna členů. Prvním starostou byl zvolen rolník Antonín Hřebačka, jednatelem se
stal učitel Alois Šmolc. Podle záznamů měl sbor ve svém vedení dále náčelníka, dva podnáčelníky, pokladníka a dva revizory účtů, zbrojmistra
a dva náhradníky. Se stejnou důsledností, s jakou zvolili své vedení, zahájili
také svoji činnost. Hned téhož roku byla
objednána výzbroj pro dvacet mužů
v ceně 205 zlatých. Je obdivuhodné, že celý obnos „splatný proti směnce do 1.1.1898 bez úroků při šestiměsíčním prodloužení“ zaplatili ze svých
prostředků jednotliví členové. Nově založený spolek měl všechny předpoklady k tomu, aby se zdárně rozvíjel.
Skutečnost však byla jiná. V kronice
sboru je zapsáno, že „zastupitelstvo
obce, jakož i některé občanstvo, bratřím nepřáli a jimi opovrhovali“. Např. za-

Sbor dobrovolných hasičů, 30. léta 20. století

stupitelstvo obce na žádost spolku o poskytnutí
místa pro postavení hasičského skladiště ani
neodpovědělo,
natož
aby na tuto činnost přispělo. Nezbytný výcvik
hasičů byl provázen ze
strany občanů posměchem. Vzdor tomu se
členové sboru usnesli
postavit skladiště vlastními silami.
Jeden z nich, pekař Karel Sbor dobrovolných hasičů v současnosti
Venclovský, se dokonce
nabídnul, že bude dodávat zdarma chléb Sb. o požární ochraně. Má dvacet osm
při stavbě. Stavba však nebyla zaháje- členů a sbor je rozdělen na soutěžna, protože později zastupitelstvo obce ní družstvo a zásahovou jednotku, kteodpovědělo záporně na žádost vyčlenit rá je zařazena v kategorii JPO 3. Výjezpro tuto stavbu část obecního pozemku. dová jednotka SDH Prušánky je souToto rozhodnutí, vysmívání a urážky ob- časně domácí jednotkou i pro Lužice,
čanů vedly k tomu, že se členstvo hasič- které vlastní zásahovou jednotku neského sboru rozhodlo nepokračovat dále mají. V loňském roce zasahovala jedve své činnosti a dne 29. dubna 1899 byl notka u patnácti událostí, v nichž přeSbor dobrovolných hasičů v Prušánkách važovaly požáry. V květnu roku 2012
zrušen. V protokolu zdůvodňujícím ukon- naši hasiči dokonce pomáhali bojovat
čení činnosti můžeme číst: „Jelikož sboru s rozsáhlým požárem bzeneckého lesa.
se doposud nejmenší podpory od obce Kromě vlastních zásahů tráví členové
nedostalo, naopak jeho žádost k obecní- sboru stovky hodin při údržbě techniky
mu výboru o propůjčení místnosti na ha- a hasičské zbrojnice, zúčastňují se sousičské skladiště s výsměchem se potkala těžních akcí po celé republice, na ktea zamítnuta byla, nastala ve sboru všeo- rých vzorně reprezentují naši obec, pobecná ochablost, hromadné vystupování řádají tradiční noční soutěž „O pohár staa členstvo samo žádá rozpuštění jedno- rosty obce Prušánky“, která se koná vždy
ty.“ Takto smutně byla ukončena první ka- první sobotu v srpnu v místním parku
pitola činnosti hasičského sboru v Pru- u koupaliště. Obec Prušánky podporuje
šánkách.
záslužnou práci svého hasičského sboK opětovnému založení hasičské jed- ru - koncem roku 2012 dostala jednotnoty došlo na základě nařízení Okres- ka nové zásahové vozidlo a v roce 2014
ní správy v Hodoníně v roce 1901. bylo za přispění obce a dotace od krajU jeho založení stál opětovně učitel ského úřadu zakoupeno nové výjezdové
Alois Šmolc. V roce 1914 bylo postave- vozidlo - cisterna Tatra 815. Hasiči s obcí
no hasičské skladiště. Na potřebné vy- aktivně spolupracují a podílí se na kulturbavení a strojové zařízení přispívali čle- ním a sportovním životě obce a spolunové vlastními prostředky a dary od ve- pracují s ostatními organizacemi a složřejných institucí a postupně se začal kami. Pravidelně pomáhají při organizozlepšovat i postoj představitelů obce. vání akcí pro děti, při Svatojánské noci,
Vedle vlastní činnosti preventivní a re- organizují dopravu při Pochodu slovácpresivní se hasiči věnovali výchově mla- kými vinohrady atd. Pořádají také každých členů. Vždy se také podíleli na doroční Štěpánský turnaj ve stolním tenirozvoji kulturního života v obci. Založili su, letos bude již po pětadvacáté.
vlastní knihovnu, pořádali společenské Za jejich obětavou práci jim patří díky.
zábavy, plesy, výlety pod Nechory, organizovali slavnostní Vinobraní, veřejná Zdroj: Kronika SDH v Prušánkách,
hasičská vystoupení, soutěže a jiné.
Zakládací listina SDH v Prušánkách,
Současnost
Kronika obce Prušánky
Jednotka sboru dobrovolných hasičů je Text: František Hradil, Jana Kamenská
zřizována obcí podle zákona 133/1985 Foto: SDH Prušánky 2014 – Petr Omelka

www.obecprusanky.cz
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Starý Poddvorov
U nás už nehasíme

Hasiči? Ti se z naší obce vytratili někdy kolem roku 1992.
Důvod rozpadu této organizace je třeba vidět v personální otázce. Zkrátka, staří oddaní hasiči zestárli a mladí
o tuto práci nejevili zájem. I kdyby se
dnes objevila parta nadšenců, kteří
by chtěli někdejší slávu našich hasičů obnovit, setkali by se s problémy
finančními. Dnes na práci hasičů pohlížíme především jako na profesionály. Dříve však vedle své profesní práce vykonávali v obci i funkci kulturně
společenskou.
Hasičský sbor byl v obci založen starostou Martinem Hromkem na základě iniciativy podnikatele Petra Leblocha 5. července 1931. Předsedou se
stal Matouš Veselský a náčelníkem
Karel Nesvadba. Sbor byl začleněn
do 1. okrsku Hasičské Slovácké župy
Masarykovy. Hned při svém založení
organizace čítala 21 členů a 16 členů
přispívajících.
Sbor zakoupil stříkačku a hadice, vybavil mužstvo uniformami a začal přemýšlet o vybudování budovy hasičské zbrojnice. Tuto myšlenku uskutečnil až v roce 1957, kdy byla postavena v akci „Z“.
K hlavní činnosti hašení požárů jim
přibyly i další povinnosti. Pomáhali při
záplavách, byli dobrovolnými zdravotníky, zajišťovali žňové hlídky a zúčastňovali se soutěžních veřejných
hasičských cvičení. Nedílnou součástí jejich činnosti byly také iniciati-

Hasičský sbor ve Starém Poddvorově

Hasiči u zbrojnice v roce1942

vy kulturní. Založili v obci místní lidovou knihovnu, která pracuje dodnes,
pořádali plesy a jiné taneční zábavy,

přestal být o práci v hasičském sboru zájem z řad mladých lidí. Ještě poslední snahou o záchranu této organizace bylo vytvoření dětského oddílu
pod vedením paní Josefy Plecákové
a předsednictvím pana Rudolfa Bohůna z Dolních Bojanovic. Ale ani takto uměle udržovaná organizace dlouho nepracovala. Dnes nám připomínají někdejší slávu našich hasičů, jejichž členy byla polovina obyvatel
obce, jen řádky v kronice.
Hajdová Miroslava

Členové sboru

přednášky a především
organizovali
divadelní představení, v nichž
účinkovali členové hasičského sboru. Pro tuto
činnost dokonce zakoupili kulisy.
V roce 1952 byla státem provedena změna
struktury této organizace i její název se změnil na Československý
svaz požární ochrany.
Změnu doznalo také financování, přešlo pod
správu státu.
Bohužel v letech 1990

www.poddvorov.cz

Členové sboru zajišťovali v obci první pomoc
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Tvrdonice
SDH Tvrdonice
Sbor dobrovolných hasičů ve Tvrdonicích byl založen v červnu roku 1897.
Zakladatelem sboru byl místní učitel
František Veselý. Sbor tehdy čítal 35
činných členů a měl k dispozici jednoproudou normální stříkačku a berlovku.
V roce 1973 přišli do řad hasičů noví
mladí členové a v té době vzniklo sportovní družstvo. O dva roky později byla
provedena rekonstrukce požární zbrojnice. Od roku 1977 ve Tvrdonicích funguje také kroužek mladých hasičů.
Dne 2. 5. 1993 se v kostele uskutečnila mše za hasiče a od té doby se tvrdonští hasiči schází každoročně první květnovou neděli v místním kostele, aby oslavili svátek patrona hasičů
sv. Floriána. V roce 2010 byl pořízen
spolkový prapor.
V červenci 1996 proběhl 1. ročník soutěže „O pohár obce Tvrdonice“ a o pár
let později přibyla i soutěž mladých hasičů, ve které děti měří své síly v disciplínách štafeta 4x60 metrů a požární
útok. Obě soutěže jsou pořádány každoročně. Soutěž dospělých je zařazena do seriálu soutěží Břeclavské hasičské ligy, která byla založena v roce
2006. Prvním předsedou ligy byl zvolen
člen našeho SDH, Josef Gál, který tuto
funkci zastával až do roku 2010, kdy
byl zvolen starostou Okresního sdružení hasičů Břeclav. V letošním roce
se ligy zúčastnilo 10 družstev mužů
a 4 družstva žen. Mužskému týmu se
dařilo a v celkovém hodnocení vybojovalo krásné 3. místo. Družstvo žen obsadilo také 3. příčku. Dne 20.9.2015
sbor ve spolupráci s okresním sdružením hasičů Břeclav pořádal XXIV. ročník
soutěže „O slovácký džbánek“, ve kte-

Z akce Ukliďme Česko 2015

Z letošního svátku sv. Floriana

ré každoročně měří své síly 5 nejlepších
týmů z okresů Břeclav, Hodonín a Uherské Hradiště.
Kroužek mladých hasičů navštěvuje
dvacítka dětí a je rozdělen do dvou věkových kategorií. Děti se zde učí především disciplínám požárního sportu,
Kolektiv dlouhodobě sklízí velké úspěchy v celostátní soutěži hry PLAMEN
ale také v soutěžích pořádaných v okrese Břeclav i mimo něj. Letos vybojovali v krajském kole hry Plamen 5. místo,
což bylo nejlepší umístění našich mladých hasičů v posledních 4 letech.
Za zmínku stojí také Jednotka sboru
dobrovolných hasičů, která je zařazena v kategorii JPO III a ve které působí 20 členů sboru. Velitelem jednotky je
Zbyněk Gál. Jednotka disponuje moderním vybavením a dvěma novými zásahovými vozidly. V roce 2009 obec zakoupila dopravní vozidlo Ford Tranzit a
o rok později cisternový automobil Tatra
815 CAS-20. Jednotka každoročně vyjíždí v průměru k 15 mimořádným událostem. Letos byla operačním střediskem vyslána k 10 případům. Jednalo se
o požáry, záchranu osob z vody a také
odstraňování spadených stromů.
Protože v sousedních Kosticích již několik let místní jednotka nefungovala,
došlo v roce 2011 k podpisu smlouvy
mezi vedením obcí Tvrdonice a Kostice
o zřízení společné jednotky. Na základě
této dohody obec Kostice přispívá Tvrdonicím na provoz a vybavení naší zásahové jednotky.
Současnost

www.tvrdonice.cz

V současné době čítá členská základna
SDH Tvrdonice celkem 113 členů a početně se tak řadí na druhé místo v okrese Břeclav. Starostou sboru je Antonín
Korbel. Členové sboru pomáhají nejen
při nezištné pomoci spoluobčanům při
ochraně jejich životů, zdraví a majetku před živly, ale také obecnímu úřadu
při zajišťování nejrůznějších kulturních
a společenských akcí (např. při organizaci tvrdonských národopisných slavností a koncertech v místním amfiteátru). V dubnu letošního roku se SDH Tvrdonice zapojil také do celorepublikové
akce „Ukliďme Česko“, při které dobrovolníci odvezli několik vozíků s pytli odpadu.
Letos byla také vybudována nová základna pro pořádání soutěží v požárním
útoku. Při výstavbě této základny odpracovali členové sboru stovky brigádnických hodin.
Mezi tradiční akce pořádané sborem
patří hasičský bál každoročně pořádaný v lednu. Ten příští se uskuteční
16.1.2016. Všichni jsou srdečně zváni.
Článek připravila: Lucie Mráziková
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Týnec
Hasiči v Týnci
V minulých měsících se název naší
obce vyskytoval ve sdělovacích prostředcích v souvislosti s hasičem, který
zakládal v obci a okolí požáry, které potom pomáhal s velkou vervou hasit. Je
pravda, že v té době se počet požárů
v obci i blízkém okolí zvýšil. Přesto on
stejně jako dalších 25 členů hasičského
sboru v Týnci odvádějí pro celou vesnici množství práce. Zapojují se do řešení
všech „prekérních „ situací. Nejvíc pomáhají v době povodní. Hlídají hladinu
Kyjovky celé noci, táboří na břehu, pomáhají vyčerpat sklepy. V době klidu se
starají o čištění jímek pro čerpadla u kanalizace, což není vůbec příjemná práce, přesto velmi potřebná.
Jejich práce je vidět všude už od roku
1922, kdy byla oficiálně podle kroniky založena hasičská jednota v Týnci.
K hašení používali ještě ruční stříkačku
a sekyrky. Teprve v roce 1948 byla po-

Požár stodoly na Nový rok 2015

řízena závěsná motorová stříkačka a ve
dvoře místního národního výboru stožár
na sušení hadic. V té době chodili hasiči po domech a kontrolovali nebezpečná místa, aby nevznikaly zbytečné
požáry. V roce 1960 získali tzv. kačenu –
vyřazenou vojenskou Tatru 805. V roce
1965 přenosnou motorovou stříkačku. Proto potřebovali pořádnou požární zbrojnici. Byla postavena brigádnicky v r. 1967 v centru obce a je v ní garáž
pro velké vozidlo, sklad, dílna, zasedací místnost a věž na sušení hadic, elektrická siréna. V roce 2012 byla dokončena rekonstrukce vybudováním sociálního zařízení, sprch, výměnou oken, novou fasádou. Vše brigádnicky, několik
stovek brigádnických hodin každý rok.
Také vybavení se zlepšilo .Od r.1982 až
do r. 2010 sloužila cisterna na podvozku Tatra 138- CAS 32. Pak byla z dota-

První hodiny Nového roku 2015

ce zakoupena starší cisterna LIAZ 101
– Cas 25 z Tvrdonic.
V 80. letech bylo mezi hasiči množství
mladých pod vedením Jiřího Mráky, dokonce zde bylo dívčí soutěžní družstvo.
Dnes je spíše záměr, aby byla aspoň
částečně obnovena aktivita v této oblasti.
Pro přepravu osob bylo koupena až
v roce 1998 AVIA – 31 DA 12. V současné době je upravena pro povodňové hlídky. Po povodni v r. 1997, kdy
voda zaplavila domy podél Kyjovky, se
ukázala potřeba výkonných čerpadel,
největší, pořízené v r. 2010, má výkon
6 500 l/min. a bylo použito v krizových
situacích i mimo obec.
Naši hasiči pomáhají také v Moravské
Nové Vsi, kde je aktivní dětská hasičská jednotka. Místním rybářům při výlovu každý podzim plní kádě na břehu
vodou pro úlovky. Každoročně pořádají
v obci ples, na který si přijedou zatančit
družební hasiči ze slovenských Sekul.

Družba s nimi trvá již víc než 40 let. Utužují ji vzájemná fotbalová utkání i přátelská neoficiální setkání. Ani oslava Dne
dětí v obci se bez hasičského auta neobejde. Děti si prohlédnou hasičské vybavení, posedí si v autě a seznámí se
s bezpečností.
Během roku 2014 se uskutečnilo 14
výjezdů k požárům. Nezapomenutelná je účast našich hasičů při požáru
lesa před několika lety v okrese Hodonín, tam se ukázalo, že to jsou oběta-

Čištění čerpacích stanic v kanalizaci

Hašení hořící trávy a větví

www.tynec.cz

ví a stateční chlapi / i když je mezi nimi
i 5 žen/, kterých si naše obec váží
a snaží se jim vycházet vstříc tak, jak
oni pomáhají obci. Věroslav Mráka jako
velitel a Luděk Mrákava jako jednatel jsou zapálení pro věc, a stejně tak
všichni hasiči kolem nich.
Připravili:
Věroslava Hesová,Luděk Mrákava
Foto: Hana Zoubková, hasiči
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Region Weinviertler Dreiländereck
„Tekoucí hranice v CENTROPE“
- Zelené srdce Střední Evropy

Mikroregion Weinviertler Dreiländereck pozval v říjnu na prezentaci knihy „Tekoucí hranice v Centrope“ v hostinci Der
Zesch ve Schrattenbergu v Dreiländerecku. Pomocí promítání diapozitivů prezentovat autor knihy DI Hans Peter Graner (městský urbanista na Magistrátu města Vídně, nar. 1961
v Wiener Neustadt) své dílo. V centru pozornosti nové obrazové publikace s titulem „Tekoucí hranice v Centrope - Zelené srdce Střední Evropy“ stojí příhraniční regiony zemí Česko, Slovensko, Maďarsko a Rakousko a jejich tradice a rozmanité kulturní poklady. V této knize se autor zabývá také
příhraničním regionem Weinviertel - Jižní Morava a Východní Slovensko a představuje společnou kulturu a architekturu
velmi informativním způsobem. Tento přeshraniční aspekt byl
také podtržen gastronomickou nabídkou chlebů se špekem
a sýrem z Weinviertelu a koláčů z Jižní Moravy.

„Fließende Grenzen in CENTROPE“
– Das grüne Herz Mitteleuropas

Das Weinviertler Dreiländereck lud im Oktober zur Buchpräsentation
„Fließende Grenzen in Centrope“ in den Dreiländereckgasthof
Der Zesch in Schrattenberg. Anhand einer Diaschau präsentierte
Buchautor DI Hans Peter Graner (Stadtplaner im Magistrat Wien,
geb. 1961 in Wiener Neustadt) sein Werk. Im Mittelpunkt des
neuen Bildbandes mit dem Titel „Fließende Grenzen in Centrope
– Das grüne Herz Mitteleuropas“ stehen die Grenzregionen der
Länder Tschechien, Slowakei, Ungarn und Österreich mit deren
Brauchtum und den vielfältigen Kulturschätzen. In diesem
Buch geht der Autor auch im Besonderen auf Grenzregion
Weinviertel – Südmähren und die Ostslowakei ein und stellt die
gemeinsame Kultur, Architektur auf äußerst informative Weise
vor. Dieser länderübergreifende Aspekt wurde auch durch das
kulinarische Angebot Speck- und Käsebrot aus dem Weinviertel
und Golatschen aus Südmähren unterstrichen.

„Weinstadt-Express-Valtice“
V září zahájil jízdy panoramatický vlak „Weinstadt-ExpressValtice“. Vyhlídkový vlak se okamžitě těšil velkému zájmu.
Přeshraniční linka jezdila do konce října z Valtic v pátek třikrát
a v sobotu a neděli čtyřikrát. Zastávky: Zámek Valtice, Kolonáda, Příhraniční muzeum, Obecní úřad Schrattenberg, Pěší
stezka Schrattenberg (Bertihütte) a zpět k náměstí ve Valticích. Ve vlaku se nachází až 36 míst, kdekoliv ve stanicích lze
přistoupit a vystoupit. Pak je možné projít se podle chuti a nálady po pěší stezce nebo si prohlédnout Schrattenberg nebo
si udělat prohlídku města Valtic. Tato turistická atrakce je více
než důkazem o vynikající spolupráci obcí Valtice a Schrattenberg. Z důvodu velkého úspěchu bude „přeshraniční projížďka“ příští jaro pokračovat.

„Weinstadt-Express-Valtice“
Im September hat der Panoramazug „Weinstadt-ExpressValtice“ seine Fahrt aufgenommen. Der Bummelzug erfreute
sich sofort großer Nachfrage. Die grenzüberschreitende
Linie war bis Ende Oktober freitags dreimal und samstags
und sonntags viermal ab Valtice unterwegs. Haltestationen:
Chateau Valtice, Kolonnade, Grenzmuseum, Gemeindeamt
Schrattenberg, Barfußweg Schrattenberg (Bertihütte) und
retour zum Stadtplatz Valtice. Im Zug finden bis zu 36 Personen
Platz, die an den Stationen aus- und zusteigen können. Somit
kann eine Wanderung am Barfußweg und die Besichtigung
von Schrattenberg je nach Lust und Laune mit einer Reise
und Besichtigungstour nach Valtice gestaltet werden. Diese
touristische Einrichtung ist einmal mehr ein Beweis für die
hervorragende Zusammenarbeit der beiden Gemeinden Valtice
und Schrattenberg. Aufgrund des großen Erfolges wird es im
nächsten Frühjahr eine Fortsetzung des „Bummelns über die
Grenze“ geben.

Představení rakouských kapel
Devět špičkových dechových orchestrů z celého Rakouska
se sešlo na konci září v Kulturním centru Eisenstadt a vystoupilo v rámci první Rakouské soutěže dechových orchestrů výkonnostního stupně C. Soutěž dechových orchestrů výkonnostního stupně C se v této podobě konala poprvé, uspořádal ji Rakouský svaz dechových kapel ve spolupráci s Burgenlandským svazem dechových kapel, které letos slaví 50.
výročí svého založení.

Darbietungen österreichischer Musikkapellen
Neun hochkarätige Blasorchester aus ganz Österreich fanden
sich Ende September im Kulturzentrum Eisenstadt ein und warteten mit musikalischer Raffinesse im Rahmen des ersten Österreichischen Blasorchester-Wettbewerbes der Leistungsstufe C
auf. Der Blasorchester-Wettbewerb der Leistungsstufe C wurde
in dieser Form erstmalig vom Österreichischen Blasmusikverband in Kooperation mit dem Burgenländischen Blasmusikverband, der heuer sein 50-jähriges Jubiläum feiert, ausgetragen.

www.wde.at
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Kalendář akcí na Podluží
Obec

Datum

Název akce

Prosinec 2015

Obec

Datum

Název akce

Týnec

23.1.2016

Hasičský ples

Kostice

4.12.2015

Mikulášký jarmark (rozsvícení ván.stromu)

Moravská Nová Ves

23.1.2016

Ples Městyse

Kostice

5.12.2015

Mikulášký turnaj v judu

Mikulčice

23.1.2016

Košt ovocných pálenek a kysaného zelí

Ladná

5.12.2015

Mikulášká nadílka

Mikulčice

29.1.2016

Ples Regionu Podluží

Nový Poddvorov

5.12.2015

Slavn. rozsvícení ván.stromu, Mikulášká nadílka v KD

Dolní Bojanovice

29.1.2016

Retro ples

Hrušky

5.12.2015

Vánoční veselí

Tvrdonice

29.1.2016

Krojový ples - Ples SRPDŠ Sokolovna Kostice

Tvrdonice

5.12.2015

Mikulášký jarmark

Prušánky

30.1.2016

Společenský ples SRPDŠ

Lužice

5.12.2015

S Mikulášem do Francie

Moravská Nová Ves

30.1.2016

Krojový ples

Moravská Nová Ves

6.12.2015

Slavnostní rozsvícení ván.stromu

Starý Poddvorov

30.1.2016

Obecní ples

Josefov

6.12.2015

Mikulášká nadílka

Moravský Žižkov

31.1.2016

Dětský karneval

Týnec

12.12.2015

Ochutnávka mladých vín a zabijačkové speciality

Únor 2016

Mikulčice

12.12.2015

Módní přehlídka

Mikulčice

17.12.2015

Vánoční dílnička

Mikulčice

18.12.2015

Pochod světlušek

Kostice

19.12.2015

Vánoční zpívání

Mikulčice

20.12.2015

Vánoční koncert

Prušánky

24.12.2015

Vánoční koledování na návsi

Lanžhot

26.12.2015

Žehnání koní

Lanžhot

26.12.2015

Štěpánská zábava

Tvrdonice

26.12.2015

Svěcení vína

Prušánky

26.12.2015

Štěpánský turnaj v ping-pongu

Josefov

26.12.2015

Mistrovství Josefova ve stolním Stiga hokeji

Moravská Nová Ves

26.12.2015

Svěcení vína

Hrušky

26.12.2015

Štěpánská ochutnávka mladých vín

Josefov

26.12.2015

Vánoční turnaj ve stolním tenise

Lužice

26.12.2015

Štěpánský košt vína

Tvrdonice

30.12.2015

Dívčí vínek

Josefov

31.12.2015

Silvestrovský ohňostroj

Tvrdonice

31.12.2015

Silvestrovský ohňostroj

Moravská Nová Ves

31.12.2015

Silvestrovský ohňostroj

Lužice

31.12.2015

Rozloučení se starým rokem na Cihelně

Leden 2016

Nový Poddvorov

5.2.2016

Ples Obecního úřadu

Moravská Nová Ves

5.2.2016

Školní ples

Dolní Bojanovice

6.2.2016

Společenský ples SRPDŠ

Hrušky

6.2.2016

Disco ples

Lanžhot

6.2.2016

Fašank

Lužice

6.2.2016

Fašanková obchůzka, Maškarní bál

Moravský Žižkov

6.2.2016

Country bál

Tvrdonice

6.2.2016

Maškarní ples

Ladná

6.2.2016

Lanštorfský fašank a obecní zabijačka

Lužice

7.2.2016

Dětský karneval

Moravský Žižkov

7.2.2016

Fašank

Tvrdonice

7.2.2016

Fašank DNS Pomněnka

Josefov

13.2.2016

Ples obce Josefov (Tenkrát na západě)

Prušánky

13.2.2016

Čundrbál - Kapela starých časů

Mikulčice

13.2.2016

Krojový ples

Hrušky

13.2.2016

Krojový ples

Kostice

20.2.2016

Beseda "Jak u nás bývávalo"

Lanžhot

20.2.2016

Ples školy

Lužice

20.2.2016

Ples sportovců

Prušánky

20.2.2016

Maškarní disco ples

Tvrdonice

20.2.2016

Dětský maškarní ples

Dolní Bojanovice

2.1.2016

Krojový ples KDU-ČSL

Mikulčice

20.2.2016

Ples hasičů a myslivců

Prušánky

2.1.2016

Ohňostroj

Hrušky

20.2.2016

Ples Hrušecká stavební spol.s.r.o.

Dolní Bojanovice

9.1.2016

Ples vinařů

Týnec

26.2.2016

Degustace vín

Kostice

9.1.2016

Krojový ples

Josefov

27.2.2016

Dětský maškarní karneval

Lužice

9.1.2016

Krojový ples

Kostice

27.2.2016

Setkání harmonikářů

Tvrdonice

9.1.2016

Ples obce

Moravský Žižkov

27.2.2016

Maškarní bál

Týnec

9.1.2016

Krojový ples

Tvrdonice

27.2.2016

Košt vín

Josefov

10.1.2016

Tříkrálová sbírka

Březen 2016

Lanžhot

10.1.2016

Tříkrálový koncert

Mikulčice

4.3.2016

Společenský večer k MDŽ

Dolní Bojanovice

16.1.2016

Ples sportovců

Týnec

5.3.2016

Místní výstava vín

Josefov

16.1.2016

Ples SDH Josefov (pyžamový)

Ladná

5.3.2016

Dětský maškarní karneval

Lanžhot

16.1.2016

Krojový ples

Tvrdonice

6.3.2016

MDŽ

Prušánky

16.1.2016

Krojový ples

Mikulčice

11.3.2016

Pestrovečer

Tvrdonice

16.1.2016

Ples SDH

Lužice

12.3.2016

Ples SRPDŠ

Moravská Nová Ves

16.1.2016

Farní ples

Moravský Žižkov

12.3.2016

Degustace vín

Hrušky

22.1.2016

Ples vinařů

Tvrdonice

12.3.2016

Vynášení smrtky, Tvoření, Jarní výstava

Dolní Bojanovice

23.1.2016

Orelský ples

Moravská Nová Ves

12.3.2016

Výstava vín

Kostice

23.1.2016

II.Ples sportovců

Mikulčice

12.3.2016

Pestrovečer

Lanžhot

23.1.2016

Společenský ples města

Josefov

13.3.2016

Smrtnica

Moravský Žižkov

23.1.2016

Krojový ples

Lužice

17.3.2016

Lužická laťka, závod ve skoku vysokém Reg. Podluží

Prušánky

23.1.2016

Diskoples kuželkáři

Lužice

18.3.2016

Vernisáž velikonoční výstavy, Starý kvartýr

Starý Poddvorov

23.1.2016

Ples rodičů

Kostice

19.3.2016

Motoples "Bahenní párty"

Ladná

23.1.2016

Obecní ples

Lanžhot

19.3.2016

Místní výstava vín

www.podluzi.cz
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Kalendář akcí na Podluží
Obec

Datum

Název akce

Obec

Datum

Název akce

Kostice

23.4.2016

Výstava vín Podluží 2016

Výstava vín

Týnec

23.4.2016

Rybářské závody

Maškarní ples

Mikulčice

23.4.2016

Den Země na Valech

24.4.2016

II.koncert Jarního hudebního festivalu - Brass Six

Březen 2016
Moravský Žižkov
Moravská Nová Ves

19.3.2016
19.3.2016

Mikulčice

22.3.2016

Velikonoční dílnička

Dolní Bojanovice

Josefov

24.3.2016

Hrkačování

Kostice

24.4.2016

Výstava vín Podluží 2016

Josefov

25.3.2016

Hrkačování

Týnec

24.4.2016

Rybářské závody

Josefov

26.3.2016

Hrkačování

Mikulčice

24.4.2016

Den Země na Valech

Dolní Bojanovice

27.3.2016

Velikonoční výstava (27.3.-4.4.)

Kostice

29.4.2016

Pálení čarodějnic

Velikonoční zábava

Dolní Bojanovice

30.4.2016

Pálení čarodějnic

30.4.2016

Pálení čarodějnic

Lanžhot

27.3.2016

Lužice

27.3.2016

Velikonoční košt vína

Hrušky

Prušánky

27.3.2016

Velikonoční zábava

Moravský Žižkov

30.4.2016

Pálení čarodějnic

Moravská Nová Ves

27.3.2016

Velikonoce a víno

Tvrdonice

30.4.2016

Pálení čarodějnic, zábava pro rodiče a děti

Mikulčice

30.4.-3.5.

Oslavy 150. výročí včelařství na Hodonínsku

Ladná

30.4.2016

Pálení čarodějnic

Duben 2016
Mikulčice

2.4.2016

Country bál

Hrušky

2.4.2016

Přehlídka vín a sýrů

Květen 2016

Kostice

9.4.2016

Večer Františka Třetiny

Moravská Nová Ves

1.5.2016

Den lidových řemesel, přehlídka "Neoveských vín"

Mikulčice

9.4.2016

Silniční běh Velká Morava - závod na 10km

Lužice

1.5.2016

Štafet. závod na koleč. bruslích žáků Reg. Podluží

Mikulčice

9.4.2016

Velkomoravský košt vína

Mikulčice

2.5.2016

Den matek - program dětí maminkám

Dolní Bojanovice

10.4.2016

I.koncert Jarního hud. festivalu Hradišťan+J.Pavlica

Prušánky

16.4.2016

Košt vín, Vinné sklepy U Jeňoura

Kostice

3.5.2016

Den matek

Moravská Nová Ves

16.4.2016

Jarní otevřené sklepy

Josefov

5.5.2016

Volejbalový turnaj

Kostice

17.4.2016

Degustace vín

Kostice

5.5.2016

Májové posezení na Kopance (rybaření)

Mikulčice

22.4.2016

Den Země na Valech

Moravská Nová Ves

6.5.2016

Moravská v růžovém

Mikulčice

22.4.2016

Vystoupení VUS Ondráš k 30.výročí otevření KD

Kostice

23.4.2016

III. ročník gastronomické soutěže

Mikulčice

7.5.2016

Májové posezení seniorů

Přehled výrobců krojů a součástí krojů na Podluží
Druh výrobku

Jméno

Kontakt

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

Dolní Bojanovice

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, 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

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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Pomozte zlepšit kvalitu života v obcích na Podluží a Hodonínsku!
Dne 27.10.2015 bylo zahájeno rozsáhlé dotazníkové šetření,
jehož cílem je veřejně ověřit získané závěry a výstupy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Dolní Moravy
(dále jen SCLLD MAS Dolní Moravy).
V této souvislosti bychom Vás chtěli informovat, že Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlásilo první výzvu, do které
mohou Místní akční skupiny v České republice podávat žádosti o podporu svých územních rozvojových strategií. Místní akční skupina Dolní Morava, z.s. má rezervovanou finanční
alokaci více než 90 mil. Kč.
Abychom mohli přerozdělit tyto prostředky formou grantových výzev mezi podnikatele, neziskové organizace a obce
v našem území, je nutné provést několik zásadních kroků. Tím
nejdůležitějším, bez čehož ani není možné finanční prostředky získat, je dokončení přípravy dokumentu SCLLD MAS Dolní Moravy, jejímž hlavním cílem je přispět ke zlepšení kvality života v obcích na Podluží a Hodonínsku. Tato strategie se
týká všech aktivních subjektů (podnikatelé, neziskový sektor,
samospráva, občané) v těchto 21 obcích:
Čejč, Čejkovice, Dolní Bojanovice, Dubňany, Hrušky, Josefov,
Kostice, Ladná, Lanžhot, Lužice, Mikulčice, Moravská Nová
Ves, Moravský Žižkov, Mutěnice, Nový Poddvorov, Prušánky,
Rohatec, Starý Poddvorov, Terezín, Tvrdonice, Týnec.
Chceme Vás tedy požádat o spolupráci při ověřování výstupů a závěrů této strategie, ke kterým jsme analýzou a hodnocením našeho území průběžně dospěli. Abychom společně ušetřili čas i finanční prostředky, které by jinak bylo nutno
vynaložit na zajištění osobního dotazování, organizování ku-

latých stolů či dalších forem veřejného projednávání, připravili jsme pro Vás sedm krátkých dotazníků (2-4 otázky), kterými můžete anonymně vyjádřit Váš názor na dílčí výstupy strategie rozvoje našeho území.
Registraci do tohoto šetření můžete provést na stránkách:
www.mas-dolnimorava.cz na odkazu „Strategie 2014-2020“
a nebo nám zašlete email na adresu:
info@mas-dolnimorava.cz, ve kterém uvedete obec, kde žijete či působíte, a informaci, že si přejete účastnit se šetření.
Po zaregistrování obdržíte postupně dotazníky, týkající se témat:
1. Občanská vybavenost a infrastruktura
2. Vzdělávání a školství
3. Sociální oblast
4. Lidské zdroje, zaměstnanost a podnikání
5. Cestovní ruch a kultura
6. Životní prostředí
7. Zemědělství a lesnictví
Výsledky celého šetření jsou taktéž průběžně zveřejňovány
na našich webových stránkách.
Chceme Vám předem poděkovat za Váš čas a spolupráci při
dokončení velmi důležité části strategie, na jejímž základě
mohou žadatelům z našich obcí proudit evropské i národní finanční prostředky.
Za realizační tým MAS Dolní Morava
Ing. Josef Smetana, předseda spolku

VELKOOBCHOD



MALOOBCHOD

• Velký výběr elektroinstalačního
materiálu, kabelů a svítidel
• Elektromateriál pro domácnost

(úsporné žárovky, LED, vypínače, baterie, prodlužky)

Husova 25, 690 02 BŘECLAV, tel.: +420 774 879 468
obchod@elektro-smetana.cz • www.elektro-smetana.cz
ZVONY PODLUŽÍ vychází v nákladu 8000 výtisků
Více na www.podluzi.cz

www.mas-dolnimorava.cz
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Štafetový běh Boba Zháňala v Hruškách

Beseda kronikářů obcí Regionu Podluží v Lužicích
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