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Dolní Bojanovice
Výstava vín Podluží 2015

Po 10 letech se u nás v dubnu konala pod finanční záštitou Obce
„Výstava vín Podluží 2015“. Pro
Dolní Bojanovice to bylo zároveň
i připomenutí 110. výročí od založení Rolnicko-vinařského družstva „Zádruha“, které nakupovalo hrozny i víno od členů družstva
a po provedení sklepních manipulací vína prodávalo. Vinaři Dolních Bojanovic pochopili před 110
lety význam společného podnikání při výrobě i při prodeji bojanovských vín. Bylo by dobré na tuto
myšlenku našich předků navázat
a více oživit činnost místního Vinařského spolku!
Ze Státního fondu dopravní infrastruktury přišla kladná zpráva – obdrželi jsme dotaci ve výši
necelých 85 % na akci Cyklostezka T14 Dolní Bojanovice, búdy –
Starý Poddvorov.
Ještě jsme požádali o spolufinancování na Jihomoravský kraj, výsledky bychom měli znát do konce června. Výstavba cyklostezky bude zahájena až po sklizni
v podzimních měsících. Dokončení plánujeme na rok 2016. Firma Swietelsky bude rovněž zhotovitelem komunikace v ul. Myslivecká.
Během jarních měsíců jsme provedli opravu průlezek, skluzavek
ve většině parků, některé byly už
v havarijním stavu, zejména dřevěné konstrukce. V parcích byly
doplněny nové certifikované herní prvky z akátového dřeva. Rodičům v ulici Záhumenice přispěla
Obec materiálem na opravu zdejšího malého hřiště – chválím za
jejich aktivní přístup. Teď už zbývá jen zlepšit zde parkování vozi-

del, aby nebyla ohrožována bezpečnost malých dětí, zvažujeme i
umístění značky omezující rychlost.
Finišují projekční práce, vyřizování povolení pro rekonstrukci zdravotního střediska a vybudování náhradních prostor pro lékaře
po dobu rekonstrukce. V červenci
bude provedena vestavba ordinace dětského a praktického lékaře
v podkroví na základní škole. Na
domě s pečovatelskou službou
bude provedena vestavba ordinace zubní lékařky. Ke 31. červenci 2015 končí všichni nájemci
na zdravotním středisku. V srpnu
proběhne přestěhování lékařů do
náhradních prostor.

Primiční mše br. Cyrila Josefa Komosného.

Prodloužený prázdninový víkend
nepřinesl jen tradiční oslavy příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Pondělí 6. července bylo
dnem pro bojanovskou farnost a
celou obec Dolní Bojanovice daleko významnějším. Svou primič-

www.dolnibojanovice.cz

ní mši slavil bojanovský rodák br.
Cyril Josef Komosný. Do příprav
této události se přes velké hor-

ko zapojily takřka všechny složky v obci a dobrovolníci z řad farníků. Za hladký průběh této události patří všem velké poděkování. Hudební doprovod slavnosti
zajistil Svatováclavský sbor a orchestr, dechová hudba a schola.
Celkové zajištění akce po technické stránce zabezpečilo Tonstudio Rajchman. Kazatelem byl
farář naší farnosti o. Petr Karas.

Mše se účastnili také další kněží,
významní hosté Mons. ThDr. Petr
Esterka, provinciál kapucínského
řádu otec Bonaventura, kněží z
řad bojanovských rodáků, jáhnové a řeholní sestry.
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Hrušky
Sokol Hrušky druhý

Když si v minulém roce Sokol
Hrušky vybojoval postup do III.
fotbalové skupiny Okresního přeboru, neměli to hráči Hrušek jednoduché. Jako na každého nováčka se na něj ostatní fotbalové
týmy dívaly spíše jako na dárce
bodů než na rovnocenného soupeře. Opětovný sestup do nižší třídy byl sice na spadnutí, ale
hrušečtí hráči dostali ještě jednu
šanci.
S nástupem do podzimního kola
vyrazili fotbalisté z Hrušek na svůj
první zápas do Přibic. Výhrou nad
domácím mužstvem a následně i nad týmem Valtic se začala
psát trochu jiná historie, než tomu
bylo rok před tím. Sokol Hrušky
se vzhledem k vyrovnaným výkonům ostatních fotbalových celků
v průběhu podzimního kola pohyboval v tabulce jako na houpačce, hned uprostřed a po vyhraném zápase opět nahoře. V závěru podzimní části si Hrušky přivezly body z Charvátské Nové
Vsi, po které je čekaly již jen tři
domácí zápasy. Vidina zisku 9
bodů motivovala trenéra Sokola
Hrušky Pavla Sopka, aby zavelel
„Všichni na svá místa!“
Podařilo se a vítězství nad Kosticemi a Přibicemi poslalo Sokol
Hrušky na druhé místo podzimní
tabulky OP.
Kopaná je ryze kolektivním sportem a tak trenér Hrušek nestaví na jednotlivcích, ale na souhře celého mužstva. Práci mu
usnadňují i vlastní hráči na trávníku např. Vladimír Malár, takový
„tmelitel“ mužstva, obdoba Pavla
Horvatha z Viktrorie Plzeň, nebo
kapitán Michal Blinkal, který je
spíše dirigent mužstva. V Hruškách se však podařila ještě jed-

na věc a to vtáhnout zájem diváků do dění kolem kopané. Hráči
se jim za projevenou věrnost odměnili třeba tím, že na domácím
trávníku za celou podzimní sezonu neodešli ani jednou se svěšenými hlavami.

U vody

Jsem rybář, jak občas slyším, tichý blázen. Možná to tak někomu připadá, hlavně asi dnešním
dětem. O co jednodušší je zalehnout v teplém obýváku na sedačku, zapnout si tablet a při trošce
šikovnosti nachytat toli ryb, co já
nenachytám za celou rybářskou
sezonu. Ale kde je to kouzlo probouzející se přírody, když časně ráno přijedu k rybníku. Voda
šplouchá, ptáci zpívají, prostě
božský klid. Sednu si taky pohodlně do křesla a čekám. Přitom
krásně relaxuju, odpočívám a čistím si hlavu, což v dnešní uspěchané době asi každý potřebuje.
Někdy je mé čekání marné a odjíždím domů sice odpočatý, ale s
žádným úlovkem. Patřím ještě s
pár občany Hrušek do rybářského svazku v Kosticích, kde pořádáme různé akce jak pro dospělé, tak pro děti. Jednou za rok je
i akce Rybářův den, kde si může
zachytat i úplný laik. A když vás
chytání nebude bavit, dáte si alespoň výbornou krkovičku na grilu
a studené čepované pivko.
MIroslav Doskočil

vého bludiště, prohlédnout si miniroo, střílet z luku. Byly zde obchůdky se suvenýru, kde si děti
nakoupily dárky pro sebe i své
blízké. Odpoledne nás čekalo
vystoupení z divokého západu.
Všem se na výletě líbilo, jen počasí nám mohlo vyjít trochu lépe,
protože občas pršelo.

Školní výlet

Dne 27. května jsme byli na školním výletě ve Westernovém městečku v Šiklově mlýně. Hned po
příchodu děti plnily zajímavé úkoly. Potom se mohly projet vláčkem, jezdit na koni, hrát si na skákacím hradě, mohly jít do zrcadlo-

www.hrusky.cz

03

Josefov
90. výročí založení Sbo- tom mistři stolaři, Jiří Hasil a Miru dobrovolných hasičů v lan Netík.
Josefově
V sobotu 23. května naši hasi- Tradiční fotbalový turnaj
či oslavili krásné jubileum 90 let
od založení Sboru dobrovolných
hasičů v obci. Za účasti starosty
okresních dobrovolných hasičů a
velitele profesionálních hasičů z
Hodonína proběhla veřejná schůze s dekorováním vyznamenaných za přínos pro sbor a následně díky deštivému počasí krátká ukázka hasební techniky pozvaných spřátelených sborů. Večer proběhla také zábava na sále
Kulturního domu.

Obecní stodola a hasičárna

Opravili jsme fasádu na obecní
stodole a hasičárně a také byla
natřena vrata. Starosta děkuje
zednickému mistrovi, panu Antonínu Piharovi. V brzké době také
zednický mistr, Miroslav Redek,
opraví padající zeď ve sklepě pod
hasičárnou. V ulici Dolní už jsou
nové chodníky. Věříme, že nám
všem budou dobře sloužit stejně dlouhou dobu, jako ty původní. Za celou akci, vč. chodníků
v ulici Horní zaslouží poděkování zednický mistr, Miroslav Redek
a jeho řemeslníci, pan František
Koliba za neúnavné poskytování
vody, ale také všichni co nezištně pomohli poskytováním elektřiny jako rodiny Kolibova, Prátova,
Tománkova, Prčíkova, Marčíkova, Redkova, Piharova, Šupova.

Altán a kadúbek

V letošním roce se dočkáme nového altánu u rybníku a dřevěného rumpálu studny Kadúbku, kde
pokračujeme ve zvelebování volnočasového prostoru. Pracují na

Zúčastnila se mužstva našich
borců, Dolnobojanovčáků, Prušaňáků a Policajtů. V sobotu 1. srpna se konal tradiční fotbalový turnaj a výsledky jsou známy. Naši
borci zahájili turnaj skoro už tradičně s Prušaňákama a nehráli
zasej tak špatně, jak vypadá výsledek, kdy prohráli 1:4. V druhém zápase proti sobě nastoupili Bojanovčáci s Policajtama, hrál
se pohledný a ve vedru poměrně
rychlý fotbal, který skončil v normální hrací době výsledkem 2:2.
Na penalty byli úspěšnější Bojanovčáci 3:2. O třetí místo si to
rozdali natěšení naši borci s Policajtama, dokonca naši borci hráli dobře a kopali aj penaltu, ale
protože mimo udavačú máme v
dědině aj spravedlivých občanú,
tak přísnou penaltu proti Policajtom exekutor penalty našich borcú zakopl. A tak po srdnatém výkonu domácí prohráli 0:2 a skončili čtvrtí.
Ve finále proti sobě nastoupili Bojanovčáci s Prušaňákama a hrál
se velmi pohledný fotbal, okořeněný soubojem o nejlepšího střelce mezi loňským vítězem Jožkou
„Kalíškem“ Pospíšilem z Bojanovic a Lubošem „Lupeskem“ Petrem z Prušánek, kteří do té doby
dali dva góly. A jako správní tahouni svých mančaftů dali každý po góĺe a tím v normální hrací době skončilo utkání nerozhodně 1:1. Na penalty byli úspěšnější Bojanovčáci i díky Kalíškovi a
vyhráli 2:1 a mohli se radovat z
vítězného poháru a obhajoby loňského úspěchu.

www.josefov.eu

Kanalizace a ČOV

Momentálně probíhá dokončování prováděcí projektové dokumentace pro výběrové řízení
z důvodů nutných změn projektu reagující na změny legislativní i příslušných standardů ve vodohospodářství, které mají celou akci i provoz samotné čistírny zlevnit. Současně probíhá řízení na stavebním úřadě a vodoprávním úřadě. Držte palce, ať
vše stihneme, děláme pro úspěch
maximum a věříme v něj. Postavit
v obci velikosti Josefova čistírnu
by byl neskutečně úspěšný historický počin a současně největší
investiční akce. Rozhodně nespíme a neválíme si šunky!

Pochod slováckými vinohrady (Burčákový pochod)

Klub českých turistů pořádal 39.
Pochod slováckými vinohrady,
který se uskutečnil v sobotu 3. října 2015. Starty byly dva, jeden v
Hodoníně a druhý v Dolních Bojanovicích. Cíl byl v prušáneckých
Nechorách. Akce to byla velmi
zdařilá i co do počtu účastníků,
kterým se v Josefově líbilo a už
nebloudili jako minulé roky. Naši
vinaři se pak prezentovali vynikajícími pochutinami, burčákem i vínem.
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Kostice
V Kosticích rádi padají na si ho nemohou vynachválit. „Baví
mě to, nikdo si na mě nedovolí a
žíněnky
Už téměř třicet let trénují děti i dospělí z Kostic judo v tamní Sokolovně. Oddíl tohoto bojového
sportu tam vznikl díky Josefu Gálovi, kterého judo oslovilo také.
„Poprvé se nás tady sešlo asi padesát, ale dlouhodobě nás vydr-

je to celkově moc hezký sport,“
shodují se. (nej)

Den dětí v Kosticích

Fotbalová škola

želo jen šest. Postupně se ale začaly nabalovat další generace judistů, kde byla spousta skvělých
talentů a českých reprezentantů,“ pochvaloval si trenér Jaroslav
Krásný.
Kostičtí judisté získali tituly přeborníků i mistrů republiky, a reprezentovali Česko také na mistrovství Evropy. Starší trenéři přitom postupně předávají štafetu
svým mladším kolegům. „Působím tady už asi šestnáct let. Do
dvaceti závodně, teď už se aktivně věnuji trenérství,“ sdělila bývalá závodnice a dnes trenérka
Radka Turečková, která má za
sebou mnoho domácích i mezinárodních úspěchů.
Děti, které v Kosticích judo cvičí,

Kostické hody

www.kostice.cz
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Ladná
Setkání mužských sborů nal na hřišti TJ Sokol Ladná čtvr- nás cimbálová Musica Moravica
tý ročník Fotbalového turnaje Františka Macinky. Mezi jednotliregionu Podluží
Dne 9. 5. 2015 se konalo v Ladné Setkání mužských sborů regionu Podluží, kterého se zúčastnily sbory z Ladné, Dolních Bojanovic, Staré Břeclavi, Charvátské Nové Vsi, Hrušek, Josefova,
Lanžhota, Lužic, Mikulčic, Mutěnic, Poštorné, Prušánek, Kostic a
Tvrdonic, Týnce, Moravské Nové
Vsi a Moravského Žižkova.
Hostem pořadu byla Aneta Mendlová z Ladné. Účinkující doprovázely cimbálové muziky Břeclavan s primášem MUDr. Františkem Blažkem a Musica Moravica
Františka Macinky. Pořadem provázela Zuzana Melicharová. Díky
dobrému počasí se akce uskutečnila na prostranství před sportovní halou. Program trval 3 hodiny a
po jeho skončení následovala beseda u cimbálu.

Guláš CUP

27. června se v parku Rasovna
sešlo osm týmů, aby předvedly své umění ve vaření guláše.
Týmy Na vodě, Kútští vrazi, Ženy
v pokušení, Mladí hasiči, Mužáci, Fotbalisti, Žaba tým a obecní
úřad svedly boj o chuťové buňky návštěvníků, kterých v letošním ročníku dorazil velký počet.
Mohli ochutnat guláš hovězí, vepřový, ale i daňčí. Prvenství si vybojovaly Ženy v pokušení, na druhém místě se umístil tým Na vodě
a třetí příčku obsadili Mužáci s
obecním úřadem. Letošní ročník
byl již pátým v pořadí. Věříme, že
příští rok se zúčastní
ještě více týmů.

FOTBALOVÝ
ULIC

TURNAJ

V sobotu 25. července se ko-

ulic. Letos postavily své týmy ulice Sportovní, Růžová, Úlehlova,
Ořechová, Masarykova a Lipová.
Fotbalové klání bylo velmi náročné díky teplému počasí. Na prvním místě se umístila
ulice Masarykova s 15 body, na
druhém místě pak ulice Ořechová s 10 body a třetí místo obsadila ulice Úlehlova se 7 body.

SLOVÁCKÉ
SDRUŽENÍ
LADNÁ LANŠTORFČANÉ

vými bloky písní zahráli fi lmové
melodie snímků Tenkrát ne západě nebo Poslední Mohykán.
Letošní Předhodové zpívání v
Ladné bude 18.9.2015. Program
bude zaměřen na mladé zpěváčky. Kromě pozvaných mužských
sborů se představí Folklórní kroužek při ZŠ Ladná a dále dětští sólisti, jak ve zpěvu, tak i ve hře na
cimbál. Více v pozvánce na tuto
akci.

Od posledního vydání Zpravodaje jsme se zúčastnili Guláš cupu
na Rasovni, kde jsme uvařili gulášek z Mufl ona. Byl tak povedený, že jsme obsadili 3. místo. Nutno poděkovat našemu šéfk uchaři Rudovi Hrdlíkovi za přípravu a
ochucení této dobroty.
Dne 4.7.2015 jsme se prezentovali v Dolních Dunajovicích na
Setkání mužských sborů. Zde
bude kolem 10 pěveckých uskupení. Dále se zde představil Stanislav Popela z Perné, úřadující
vítěz ve slováckém verbuňku.
Svatovavřineckou
neděli
9.8.2015 jsme tradičně oslavili v
Zaječí u kapličky, kde proběhla
mše pod širým nebem, ochutnávka místních vín a koláčů. I přes
tropické teploty přišlo poměrně
dost návštěvníků.
O týden později 15.8.2015 jsme
zavítali do Moravského Žižkova
na Předhodové zpívání. Program
byl koncipován ve formě událostí ČT. Kromě uvedení vystupujících sborů se zde diváci dozvěděli „zaručené informace“ o místním dění.
V září byl náš sbor osloven, abychom 5.9.2015 udělali program v
Lázních Hodonín. Doprovázela

www.obecladna.cz
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Lanžhot
Muzeum ožilo

V sobotu 4. července jste i vy měli
možnost nahlédnout do místního muzea, které bylo obohaceno
ukázkami ručního a strojového
vyšívání, malováním mašlí a vyšíváním chlapeckých nohavic-fiauek neboli červenic.
Na tento den byla naplánována cyklistická akce „Lichtenštejnské stezky“ s tím, že cyklisté vyjeli z různých míst regionu a na
okruhu cesty sbírali razítka jejich zastávek. Jedním z potvrzujících míst byl i Lanžhot – muzeum a vyhlídka na věži. V tu dobu
mne napadla myšlenka, že naše
muzeum je pěkné, ale chtělo by
to oživit a předvést návštěvníkům
něco jiného, než co vidí po cestě – např. přírodu, památky apod.
Protože jsou v jedné místnosti figuríny oblečené do krojů, začala jsem uvažovat o ukázce zhotovování součástí kroje. Účelem
tedy bylo zpestřit návštěvníkům
našeho muzea prohlídku a zároveň ukázat, že podmínkou pro
zhotovování krojových součástí
je dovednost a trpělivost spojená
s ochotou udělat něco pro druhé.
Volný čas děvčat, která se tímto
zabývají, vlastně neexistuje, neboť každá volná chvilka je vyplněna prací.
Oslovila jsem paní Jarmilu Hrnčířovou, která šije a vyšívá fiauky,
paní Bronislavu Bartošovou, která ručně vyšívá těla chlapeckých
košil, sestry Dagmar a Michaela Juroškovy předvedly malování
dívčích a chlapeckých mašlí slováckým ornamentem i květinovým vzorem a já jsem se přidala s ukázkou strojového vyšívání
chlapecké plátěné košile. Ochotně přislíbily svou účast. Protože
prostory jsou omezené, více už

by se nás tam nevešlo. Celý den
jsme (i přes úmorné vedro) prožily v pohodě a s uspokojením, že
naše snaha nevyšla naprázdno.
Během soboty navštívilo muzeum tolik lidí, co mnohdy není ani
za celý měsíc. A většinou to byli
lidé, kteří viděli kroje vždy jen na
obrázku, proto krojované postavy
v životní velikosti a k tomu ukázky komentovali s obdivem. Bylo i
dost těch, kteří se přímo zajímali o konkrétní věc. Přišli i lidé z
okolních obcí zabývající se těmito pracemi, aby se podělili o zkušenosti a něčemu novému se přiučili. Děvčata ochotně a trpělivě
vysvětlovala postup jednotlivých
prací. Častou otázkou byla doba,
za kterou se některá z částí kroje udělá. Ráda bych tuto akci ještě opakovala a pozvala zase jiné
ženy. Doufám, že se to podaří.
Jmenovaným ženám děkuji touto
cestou za jejich vstřícnost, ochotu a trpělivost.
Jak jsem již uvedla, z celého dne
jsme měli všichni velmi příjemný
pocit. Účelem nebylo se zviditelnit a zpopularizovat, ale všichni
dobře víme, že v Lanžhotě vždy
bylo a stále je dost šikovných rukou, které tyto hodnoty vytvářejí. Vždyť celé roky se do naší
obce obraceli zájemci z blízkého i vzdálenějšího okolí s žádostí o zhotovení kroje a to od čižem
přes sukně, červenice, lajble, rukávce, fěrtochy a obojky, košile plátěné i molové, rožky a mašle. A obuvníci i ženy vždy ochotně vypomohli. I dnes tomu není jinak. A nemusí být nikdo svou prací nadřazen jinému. Vždyť co by
byla košile nebo fěrtoch a celá
další paráda, kdyby k tomu nebyly odpovídající čižmy? Na co by
se připevnily mašle, kdyby neby-

www.lanzhot.cz

ly lajble a rožky? Může jít chlapec
bez červenic? A nemůže všechno dělat jeden člověk. To by asi
opravdu nezvládl. A i když si někdo někdy myslel nebo myslí, že
jeho práce je odbornější nebo záslužnější, není tomu tak. Protože
vím, o čem mluvím, vážím si každého, který i sebemenší částí přispívá k udržování a obnovování
krojů. Nemalou zásluhu mají i ty
ženy, které kroj perou a žehlí.
V Lanžhotě v poslední době je
mezi lidmi v tomto směru bázeň
o to, co bude dál, jak to bude dál
pokračovat, zda bude ještě někdo v kroji chodit. Ať se zamyslí každý sám nad sebou a při rozšiřování řečí o tradici nošení krojů zapojí v první řadě svou rodinu a potom může kritizovat rodiny jiné, o kterých si myslí, že by
měly jejich děti chodit v kroji. Já
sama si myslím a ráda bych tomu
věřila, že se jedná o přechodnou
dobu, že sice záleží na mládeži, ale podporu by měli mít v rodinách a v kamarádech, „kteří by
i v kroji chodili, kdyby jich chodilo
víc“. Vždyť v obcích, kde kroj nebyl tradicí, se toto rozmáhá a kroje se pořizují nové. Proto u nás,
když je v rodinách uchováno tolik krojů, by v tomto směru neměl
být problém. Ale to necháme na
rozhodnutí každého a uvidíme,
co další roky přinesou nebo odnesou. Je to přece jedna z věcí,
na kterou bychom mohli být pyšní, s čím bychom se mohli chlubit. Budeme se mít čím chlubit i v
příštích letech?
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Lužice
LUŽICKÝ LITERÁRNÍ VE- se organizačně podílí. Paní mís- francouzské přátele – a obzvlášť
ČER TRADIČNĚ NETRA- tostarostka opět nechyběla a za- pro jejich nového starostu – bylo
vítala i k mikrofonu, jako to dělá přijetí „za mužáka“ a dekorování
DIČNĚ
Letošní literární večer se konal
22. 8. 2015 na Starém kvartýru v
Lužicích. Byl netradiční už v tom,
že se konal právě zde. Bylo to totiž poprvé a určitě ne naposled.
Kulisa Starého kvartýru se svým
komorním prostorem ukázala na
akci jako stvořená. Akci provázely dramaturgické změny, jelikož někteří autoři nemohli přijet.
To už nás ale v minulosti potkalo,
takže jsme byli na podobné situace připraveni. Velký dík patří Stanislavu Hradilovi i Stanislavu Klínovi, kteří svůj díl odvedli s grácií
a na žebřiňáku, plnícím úlohu pódia, se cítili určitě stejně příjemně
jako publikum před nimi.
Podle plánu se dostavil i hudební doprovod. Ten naopak přivezl ještě posily v podobě mladých
hudebníků Nikoly Krupicové a
Standy Skočíka. Střídala se nám
tedy alternativa Petra Vaculoviče
a Daniely Andršové s mladým popem začínajících hudebníků. Popisovat jednotlivé výstupy raději
nebudu, to je prostě nepřenositelný zážitek. Právě Petr Vaculovič
se nakonec ukázal jako naše bojová záloha a hravě dokázal zaskočit za tu část účinkujících, která nedorazila. Ne, že by to bylo
překvapení. S Petrem se známe
a dobře vím, co od něj mohu čekat. Prostě netradiční pojetí hudby i poezie a ještě něco navíc.
Petře, díky!
Poděkování patří samozřejmě i
všem ostatním účinkujícím. Byli
skvělí a skvělé bylo také publikum, bez kterého by celá akce
byla zbytečná. apomenout nesmím ani na obec Lužice. Ta nás
podporuje již od začátku a na akci

každý rok. Ve výsledku jsme společně strávili velice příjemný letní
podvečer, plný výživné kultury a
spousty překvapení. Ti, kteří čekali Cimrmanův „Vichr z hor“, zažili obdobu daleko úspěšnějšího
díla „Záskok“.

NÁVŠTĚVA PŘÁTEL Z
PARTNERSKÉ OBCE ISDES

Začátkem letošních prázdnin
jsme opět přivítali naše přátele z partnerské obce Isdes, abychom společně oslavili 10. výročí partnerství obcí Isdes a Lužice.
V čele 27členné francouzské delegace přijeli všichni starostové,
kteří v Isdes v průběhu těch deseti let působili – zakladatel Zdeněk Johan, Alein Leboulanger a
nový starosta Christian Collas.
Ve čtvrtek 2. července začali přátelé postupně přijíždět, následně
proběhlo jejich ubytování v rodinách a večer jsme je přivítali na
tabačárně. Druhý den jsme podnikli výlet autobusem do Rožnova pod Radhoštěm, kde jsme si
prohlédli Mlýnskou dolinu a Valašskou dědinu. Odtud jsme pokračovali do Kopřivnice do muzea automobilky Tatra. Celodenní výlet jsme ukončili ve vinném
sklepě vinařství Dufek ve Svatobořicích – Mistříně. V sobotu
nás v Lednici okouzlila prohlídka soch z písku, prošli jsme parkem a zámeckou kolonádou. Při
návštěvě klubovny si děti vyrobily od vedením Zuzky Procházkové zajímavé výrobky. Znaveni horkem jsme večer usedli pod
zelené, kde probíhal předhodový
večer. Velkým překvapením pro

www.luziceuhodonina.cz

klobúčkem. Pan starosta Christian Collas je již třetím starostou,
který klobúček od mužáků dostal.
Neděli naši přátelé strávili v rodinách, kde poznali nejen typický
hodový oběd, ale i celou atmosféru hodů. Ani vedra pak nezhatila
jejich účast v krojovém průvodu
a následně na hodové zábavě. V
pondělí ráno jsme odjeli do Hodonína k jezu na „pirátskou“ plavbu
výletní lodí po řece Moravě. Odpoledne se Francouzi ustrojili do
svých krojů a obohatili svou účastí průvod od starosty. Úterý jsme
pojali oslavou 10 let partnerství
obcí Isdes – Lužice.
Ráno jsme vysadili u školy francouzský strom ambroň, který
nám přivezli naši přátelé (v Isdes
roste lípa, kterou jsme přivezli zase my). Odpoledne proběhlo slavnostní setkání se zastupiteli obce, kde jsme zavzpomínali
na předešlá setkání a připomněli
si společné zážitky. IN VINO VERITAS – tak jsme nazvali středu,
kdy jsme jeli na výlet do Valtic
spojený především s návštěvou
Salonu vín a vinných sklepů Valtice.
No a protože všechno má svůj
konec, tak jsme se i my večer s
naší návštěvou rozloučili, předali
dárky a slíbili si, že příští rok zase
my přijedeme do Francie. Na závěr bych rád uvedl, že si moc vážíme dopisu, který napsal starosta obce Isdes našemu starostovi, ale i nám všem, kteří jsme se
podíleli na zabezpečování chodu
pobytu hostů.
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Mikulčice
Letní tábory s Brontosau- lety. Jedním z atletů, kteří se zde nách. Početnou skupinu tvořili řepřipravují je i Štěpán Voborník z meslníci – kováři, koláři, truhláři,
rem
Příměstský tábor Mikulčice a Lužice. Od 10. do 14. srpna jsme se
na příměstském táboře ocitli ve
světě Superhrdinů. Superhrdinové si právě nás vybrali, abychom
jim pomohli zachránit svět před
zlem a zničit velký kámen zkázy,
který všem superhrdinům bere
schopnosti. Potřebovali jsme být
lepší než je temná strana a proto jsme se učili od našich superhrdinů, kteří nám pomáhali získávat různé schopnosti, abychom
vše zlé nakonec přemohli. Byla to
schopnost rychlosti, obrany, odvahy, vytrvalosti, pravdomluvnosti, hry fair play a různých jiných.
Museli jsme dělat rychle, protože
čas běžel a našim superhrdinům
mizela postupně jedna schopnost
za druhou. V tomto těžkém úkolu nás nezastavila ani velká vedra, která nás sužovala celý týden.
Některé schopnosti jsme museli najít dokonce v Hodoníně na
Ekocentru Dúbrava, kde jsme si
je museli vybojovat, protože nám
je ukradly děti z druhého tábora.
Některé schopnosti jsme hledali,
dokonce až v ZOO. Kámen jsme
nakonec našli, zničili a zlounské
superhrdiny řádně potrestali. Týden to byl plný zážitků, nových
her a dobrodružství. Těšíme se
na oddílovky, kde se potkáme s
našimi kamarády.

Atletika

Poslední srpnový víkend se na
stadionu U Červených domků konalo Mistrovství české republiky
mužů a žen do 22 let. Na tomto
stadionu trénují děti i dospělí Atletického klubu Hodonín. Díky podpoře MND se daří zlepšovat tréninkové podmínky pro mladé at-

Mikulčic.
Štěpán se narodil 25. 7. 2000. K
atletice se dostal prostřednictvím
školních akcí v ZŠ Mikulčice, kde
už měl pár úspěchů. Trénuje denně zhruba dvě a čtvrt hodiny a ani
o víkendu nezahálí. Sportuje také
na dovolené. Mezi jeho další koníčky patří kytara a piano. V atletice se v letošní sezoně věnoval běhu na 60 a 150 m, od příštího roku ho čeká 100 a 200 m. Na
Mistrovství ČR v hale se umístil
na prvním místě v běhu na 150
metrů v rekordu mistrovství, zvítězil také na mezistátním meetingu ve Schwechatu. Rád by v budoucnu získal aspoň jeden titul z
Evropy. Letos jej ještě čeká Mistrovství ČR, Mistrovství Moravy a
Slezska a snad i mezistátní utkání žactva. Podle trenéra Atletického klubu Hodonín Lukáše Lípy
je Štěpán pracovitý a houževnatý, má snahu a pokud mu vydrží zdraví, půjde výkonnostně nahoru a můžeme se v tak Hodoníně dočkat dalšího sprintera, který zaběhne stovku pod 11 vteřin.

Z historie obce

Skutečnou historii mikulčických
Valů odkryl až slovenský archeolog Dr. Š. Janšák, který je v roce
1948 označil za velkomoravské.
Hlavní snahou J. Škvrny bylo,
aby si naše školní mládež během
školní docházky odnesla ucelený
pohled na svou rodnou obec. Seznamuje v ní s historií, zeměpisnými údaji, s podnebím, složením
půdy, zaměstnáním obyvatel, kdy
většina z nich pracuje v zemědělství. Jen malou část tvoří dělníci
v hodonínské tabáčce, lužických
lignitových dolech nebo sklár-

www.mikulcice.cz

ševci, krejčí, pekaři… Zajímavé je
porovnání počtu obyvatel, zatímco v roce 1900 měly naše obce
dohromady 2117 obyvatel má
naše obec k 1. 1. 2015 jen 1898
obyvatel. V roce 1911 se narodilo
u nás 71 dětí a o sto let později v
roce v roce 2014 přišlo na svět 27
dítek. Propastný rozdíl je v údajích o náboženství, v roce 1910
bylo z 2004 obyvatel 1968 katolíků a jediná osoba bez vyznání, v roce 2001 se k věřícím hlásí
838 osob, bez vyznání je dokonce 878 občanů. Spoustu dalších
zajímavostí se dovíte v kapitolách
o kostele, poučíte se o daních,
školní radě, větrném mlýnu. Pan
učitel Škvrna se chystal, že vydá i
druhý díl, kde by jsme se dověděli
o pověrách, říkadlech, písních. K
tomu ale bohužel už nedošlo. Ve
školní kronice se o něm píše, že
byl učitelem svědomitým a horlivým a jeho žáci a i učitelé zachovají ho na věčnou paměť.
Zádušní mše byla za něj sloužena v místním kostele 26. května
1916 za účasti žáků školy a početného občanstva. Učitele pana
Josefa Škvrnu bychom měli zařadit mezi osobnosti, kteří se významnou měrou zasloužili o pokrokový rozvoj našich obcí.
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Moravská Nová Ves
Příměstský tábor

Od 6.7.-10.7. 2015 nastalo dětem
v Moravské Nové Vsi báječných 5
dní zábavy, her a dobrodružství!
Základní škola ve spolupráci s
Hnutím Brontosaurus uspořádala již po třetí v řadě příměstský tábor, letos s názvem Po tajemných
koutech České republiky. Děti se
hned první den seznámily s cestovní agenturou ÚSMĚV, která na
svých webových stránkách vyhlásila soutěž o to, který ze sestavených dětských týmů dokáže za týden navštívit více tajemných koutů naší „rodné hroudy“. Vzhledem
k velikému zájmu ze stran vedoucích i dětí se nám podařilo sestavit hned dvě soutěžní party, které
společně prozkoumali všech 14
krajů ČR.
Na cestě se nám podařilo navštívit například filmový festival v
Karlových Varech, kde jsme získaly autogram od nejedné celebrity. V Liberci se nám naskytl úžasný výhled z proslulé rozhledny na Ještědu. V Pardubicích
jsme se účastnili slavných koňských dostihů. Třetí den nás čekala stověžatá Praha s dominantou Pražského hradu. Krajem Vysočina jsme se vrátili zpět na Moravu, abychom prozkoumali i nějaká místní zákoutí. Kompas nás
zavedl skrz Lednicko-Valtický
areál až k umělé zřícenině Janohrad. Mockrát děkujeme Markétce Kratochvílové, která naší partě
připravila úžasnou a hravou prohlídku a také odměny. Poslední
den jsme ještě stihli nahlédnout
do kraje Moravsko-slezského a
okusit něco málo z tvrdého života
místních horníků.
Po vyhlášení výsledků nás zaplavila vlna radosti, protože oba dva
týmy z Moravské Nové Vsi od

cestovní agentury ÚSMĚV vyhrály šek v hodnotě 1 000 000 korun a další věcné i sladké odměny. Myslím, že jsme si těch společných 5 dnů moc užili a těšíme
se na příští rok!

Ještěrky

Půlka července uplynula a my se
vydali s dětmi na stanový tábor,
který se konal v Horní Lhotici. Již
při příjezdu nás překvapila tajemná „kadibudka“ která na louce nikdy nestávala. Později jsme však
zjistili, že je to tak zvaná Boudobudka a právě ona je vstupní bránou do druhého světa, byla to
jiná země, byla to„- Země – Nezemě“. Netrvalo dlouho a my zjistili, že tady není vše, jak má být,
Zemi – Nezemi chyběly šťastné vzpomínky, pomaličku ji začal ovládat zlý Šprýmař. Naštěstí jsme tuhle zemi objevili v čas,
kdy právě Šprýmař proměnil jednoho z obyvatel Země – Nezemě
ve starý deník, který jsme uschovali u sebe. Díky deníku, jehož
jméno bylo Nudlifous, jsme mohli
pomáhat nebo zachraňovat obyvatele a celou Zemi – Nezemi
a vracet zpět šťastné vzpomínky. Však věděli jsme, že to není
vše, co zlého Šprýmaře zneškodní. Nudlifous nám prozradil legendu o čtyřech čarodějkách, jejichž moc v drahokamech, které
nosily na krku, ochraňovala celou Zemi – Nezemi a pomáhala
v ní řešit problémy. Však jednoho
dne se jedna z čarodějek zamilovala do Šprýmaře, který využil její
lásky, ukradl jí drahokam z krku
a tím začal pomalinku vše dobré a krásné ničit. Sestry se rozhodly ostatní drahokamy ukrýt v
Zemi – Nezemi a zmizet do světa
lidí, kam Šprýmař nemohl a čaro-

www.mnves.cz

dějky tam byly v bezpečí. Jak plynul čas, čarodějky zapomněly, že
někdy měly kouzelnou moc. Proto jsme museli najít jejich drahokamy a vrátit jim zpět paměť, aby
jejich společná moc zneškodnila
Šprýmaře. Po cestě jsme potkali mnoho zajímavých bytostí, které obývali Zemi – Nezemi. Museli
jsme projít třeba územím baheňáků, pomoci sestavit starému hodináři ztracený strojek do hodin,
vyplavit žábu, terá seděla na pitném pramenu nebo nakrmit obry,
abychom získali kouzelné hudební nástroje. Na těchto nástrojíchjsme zahráli králi Čingischánovi tak líbezně o sovím princi, aby
mu dal princezninu ruku. Zavítali
jsme do cirkusu, tito všichni a ještě mnozí další nám pomohli pomocí indícií a šťastných vzpomínek zachránit Zemi – Nezemi. Na naší cestě nás provázela modrá víla, která nás směřovala vždy na správnou cestu. Nakonec se nám podařilo získat zbylé drahokamy dřív než Šprýmaři, jeho jsme nakonec přesvědčili o tom, že páchat zlo a špatné
skutky není dobré a on nám slíbil,
že se bude chovat správně, tak
jak se má. Kouzelná moc se vrátila zpět čarodějkám a Nudlifouse jsme přeměnili opět do podoby člověka. Takže jsme všechno
skvěle zvládli a v Zemi – Nezemi pět zavládl mír a klid. My jsme
se mohli s klidným srdcem mohli vrátit domů, i když se nám po
těch deseti dnech plných zážitků,
dobrodružství nových přátel moc
nechtělo. Celý tábor jsme si společně moc užili a už se těšíme na
další rok.
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Moravský Žižkov
Žižkovjánek v Polsku

Jedním z vrcholů letošního roku
byl zájezd Dětského folklorního souboru Žižkovjánek na Mezinárodní dětský folklórní festival
do polského města Rybnik, který se konal ve dnech 2. - 6.září
2015 pod patronátem starosty
města. Město Rybnik leží v jižním
Polsku, je hlavním městem Slezského vojvodství, leží 30 km severovýchodně od Ostravy a má
141.000 obyvatel. Festival pořádalo Ognisko praci pozaszkolnej
(Centrum volnočasových aktivit),
které navštěvuje 1 100 dětí v taneční, hudební, výtvarné a pěvecké skupině. Tanečníků mají v
souboru „Zespol Przygoda“ 650 a
ti pracují v sedmi věkových kategoriích s tím, že nejmladším jsou
4 roky a nejstarším 25 let. Ředitelkou centra a i celého festivalu
je Anita Geratowská – sympatická, temperamentní žena na svém
místě. Na festival jsme odjížděli
2. září 2015 odpoledne z Břeclavského vlakového nádraží rychlíkem a za dvě hodiny jsme byli v
cílové stanici v Bohumíně.
V Bohumíně na vlakovém nádraží již na nás čekal polský autobus, který nás za třicet minut přivezl do polského města Rybnik.
Ve městě jsme se ubytovali ve tříhvězdičkovém hotelu Politanski,
odkud jsme odjížděli do Volnočasového centra, kde bylo pro nás
nachytáno občerstvení, pro děti
seznamovací diskotéka a pro dospělé organizační schůzka k průběhu festivalu. Po ukončení jsme
se přesunuli zpět do hotelu a šli
stát. Festivalu v Polsku se zúčastnilo 13 dětí Žižkovjánku a 4
dospělí – 6 tanečních párů, 4 členové dětské cimbálové muziky,
vedoucí souboru Jaroslav Švach

a tři rodiče jako doprovod.
Ve čtvrtek ráno jsme měli snídani
formou švédských stolů v hotelu.
Po ní se chlapci převlékli do svátečních krojů a odjížděli jsme na
radnici, kde bylo plánováno krátké vystoupení pro starostu města. Žižkovanek se prezentoval
slováckým verbuňkem za doprovodu dětské cimbálové muziky.
Na radnici kromě nás vystoupili
všichni zahraniční účastníci festivalu z Bulharska, dva soubory
z Rumunska a soubor z Polského Augustówa. Starosta nás přivítal ve městě a děti dostaly upomínkové předměty. Potom jsme

kladních škol. Jelikož zůstal cimbál ve Volnočasovém centru a
ranní dopravní špička nedovolovala rychlejší přesuny, přijeli jsme
do školy asi 15 minut před vystoupením a děti byly v civilu. Ale
zvládli jsme to a než zazvonilo, už
jsme byli připraveni jako profesionálové.

Hody 2015 v obrazech

si šli prohlédnout město a navštívili jsme kostel svatého Antonína
Paduánského z roku 1903. Oběd
byl pro nás připraven v restauraci ve městě. Poté jsme se přesunuli do Volnočasového centra,
kde děti navštívily dílnu, ve které
malovaly keramické hrníčky. A už
se blížil večer a přišlo první velké
představení Žižkovjánku v koncertním sále Volnočasového centra. Na vystoupení se prezentovaly všechny soubory, včetně tří
skupin domácích tanečníků. Žižkovjánek dostal prostor na dva 20
minutové vstupy. Sál byl plný až k
prasknutí a děti sklidily zasloužený potlesk. Na hotel jsme se vrátili v pozdních hodinách.
V pátek, jsme si museli se snídaní pohnout, neboť nás čekalo vystoupení v jedné z rybnických zá-

www.moravskyzizkov.cz
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Prušánky
Fit hřiště a lanová pyrami- tali, že část pondělního progra- svých zkouškách zpěvy. Všechno
mu pod zeleným patřila právě dě- bylo nachystané, obavy jsme měli
da
Projekt s názvem “Hřiště nejen
pro děti” byl realizován v srpnu
2015. Vzhledem k tomu, že dosavadní herní prvky umístěné na
dětských hřištích jsou určeny pro
malé děti, usnesla se Rada obce
Prušánky na pořízení posilovacích strojů, které mohou využívat nejen větší děti a dospívající,
ale i dospělí a senioři. Na vybudování hřiště byly vynaloženy náklady ve výši 430.000,- Kč. Dotací ve výši 300.000,- Kč se bude
na fi nancování podílet Ministerstvo pro místní rozvoj ČR z programu Podpora obnovy a rozvoje
venkova. Bylo nainstalováno celkem 10 různých cvičících strojů a
lanová pyramida.
Jednu skupinu posilovacích strojů najdete u dětského hřiště naproti školy. Druhá skupina posilovacích strojů a lanová pyramida vysoká 4,5 m byly umístěny v
areálu základní školy.

Nechoránek zdraví své fanoušky

Příjemné podzimní čtení vám
všem přejí děti z Nechoránku.
Máme za sebou odpočinkové období letních prázdnin. My jsme
ale rozhodně nezaháleli. K srpnu totiž neodmyslitelně patří vrcholné svátky naší obce – hody.
A těch jsme se už potřetí aktivně zúčastnili. První rok to bylo jen
při předhodové besedě u cimbálu v sobotu. Loni a letos jsme si
už ale hrdě vykračovali v průvodu. To víte, nanuk jako odměna,
ten chutná v letním parnu úplně
nejvíc.
Sice netušíme, koho to vlastně napadlo, ale rozhodně jsme
všichni s velkým nadšením uví-

tem. Jednak jsme právě tady zužitkovali výuku základních kroků verbuňku a vrtěné, ale hlavně
jsme si parádně „zablbli“ s chasou. Tanečky, které zná hned několik generací – mašinku a kačátko – jsme si určitě na tanečním
parketu naplno užili úplně všichni. Snad se tento nový zvyk bude
líbit a příští rok si zase spolu zatančíme a zazpíváme.
Ještě než jsme usedli do školních
lavic, čekalo nás poslední víkend
v srpnu vystoupení v Lednici. V
novém amfiteátru v lázních jsme
společně s několika dalšími dětskými soubory účinkovali v rámci prvního ročníku festivalu Lednicko – valtického areálu. No a
s poslední akcí, před uzávěrkou
tohoto vydání zpravodaje, jsme
vyšlápli od zdejšího kulturního
domu směrem do Nechor. Už druhým rokem nás kupředu žene voňavý řízek, jako gurmánská tečka za naším vystoupením v rámci slavnosti Vinobraní. Ale bez legrace, jsme moc rádi, že jsme se
stali jakousi přirozenou součástí místního folklorního dění. Protože škola života je přece ta nejlepší. A naši snahu ocenili diváci v Nechorách potleskem, třeba
při zdařilém „klobúkovém“ tanci,
sólové vrtěné nebo říkadle, které
vzniklo právě pro Vinobraní.

jen z počasí. To nás moc pěkně
překvapilo. Byl krásný, teplý den,
těch pár přeháněk ve večerních
hodinách nikomu nevadilo a parket byl do půlnoci plný. Poslední čtyři roky a „tancplacu“ vyhrává od 14 hodin cimbálová muzika
Galán z Podluží, to proto, aby se
návštěvníkům lépe čekalo na příchod krojovaného průvodu. Někteří návštěvníci ale jdou v tomto průvodu od kulturního domu
spolu s chasou, Nechoránkem,
ženským sborem a prušáneckými mužáky, do kroku jim vyhrává echová hudba Bojané. V čele
průvodu šli jako vždy naši hotaři - Mirek Hřebačka a Milan Vašíček, průvod uzavíral koňský povoz s krásně vystrojenými koňmi,
které patří „kočímu“ – panu Janu
Košutovi, který každoročně právě
pro tuto příležitost koníčky krásně „vypucuje“ a nastrojí. Po tradičním programu v Nechorách
následovala volná zábava. Kdo
chtěl tančit, zůstal na „tancplacu“,
kde hrála dechovka, kdo si chtěl
zazpívat, šel do stanu před Expozicí, kde vyhrávala cimbálovka.
Večer nám semtam vypadla elektřina, ale nevypadalo, že by to někomu moc vadilo, mladým vůbec

Tradiční vinobraní pod Nechory
Jako každý rok začala příprava na Vinobraní minimálně měsíc dopředu, chasa musela nacvičit tradiční pásmo, Nechoránek si připravoval moc pěkné vystoupení s tématem vinobraní a
mužský a ženský sbor piloval na

www.obecprusanky.cz
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Starý Poddvorov
Slovo starosty

V rámci projektu Mikroregionu
Hodonínsko s názvem „Tradiční místo odpočívku našich předků; populární cykloodpočívka při
obecní studni“ byla realizována oprava studny Na Vyhlídce
(u Redkového). Studna je plně
funkční a slouží jako zdroj užitkové vody jak pro turisty, tak i naše
občany. Součástí je i zastřešené
stylové posezení a informační cedule. Celkové náklady na studnu byly 155 280 Kč, částka získaných dotací činila 93 225 Kč a
obec se podílela částkou 62 055
Kč. Naše obec společně s členskými obcemi Mikroregionu Hodonínsko a Regionem Podluží nechala zpracovat studii erozních a odtokových poměrů v našem katastru. Z celkové částky
54 450 Kč byly prostřednictvím
Mikroregionu Hodonínsko získány finanční prostředky – dotace z
Jihomoravského kraje ve výši 33
333 Kč. Studie je první dokument,
který se zabývá touto
problematikou a ukazuje problematická místa našeho katastru.
Zastupitelstvo obce na svém listopadovém zasedání odsouhlasilo záměr podat žádost o dotaci na MMR ČR na opravu dlážděné komunikace u základní školy.
Na tuto opravu byla zpracována
v minulých letech projektová dokumentace, kterou je možno využít pro tento projekt. Výše dotace by měla činit 50 % uznatelných nákladů. Uvidíme, zdali budeme úspěšní. Práce na výstavbě sběrného dvorečku se chýlí
ke konci. Jak jsem již informoval
v letním čísle zpravodaje, jedná
se o kompromis v rámci daných
možností. Po dokončení stavby a
kolaudaci bude probíhat schvalo-

vací proces všech dotčených orgánů a teprve následně zkušební provoz. Již v této fázi je zřejmé,
že bude muset dojít v budoucnu k
jeho rozšíření.
Co nás čeká příští rok?
Na rok 2016 je připravována
oprava perutí větrného mlýna a
následně by mělo dojít i k vybudování zabezpečovacího zařízení, aby se předešlo beztrestnému
ničení této kulturní památky – významné dominanty naší obce. V
přípravách je i oprava sochy sv.
Jana Nepomuckého hřbitova, je
podána žádost o vydání závazného stanoviska ze strany památkové péče, nutné pro podání žádosti o dotaci.

Košt Utopenců

V sobotu 28. listopadu proběhl v
Nové ulici přípravný ročník koštu utopenců. Jako sousedé a kamarádi jsme se domluvili, naložili špekáčky s cibulí a došli jsme
se pochlubit svými kulinářskými
výtvory. Protože víme, že každý
doma vlastní jiný recept a dělá jiný
postup, rozhodli jsme se zkusit to
a ochutnat jiné druhy. Sousedovy
utopence známe, ale chlubili se i
další, že mají lepší a chutnější recept, tak proč neochutnat. Nakonecse sešlo 15 vzorků. Košt takového druhu jsme ještě nezažili. Bylo to sice složitější, ale nakonec jsme našli cestu, jak ochutnat a porovnat tolik vzorků. Určitě to byl neobvyklý zážitek. Všichni jsme se shodli, že taková zkušenost by se neměla nechávat
jenom pro sebe. Domluvili jsme
se, že v jarních měsících příštího roku uspořádáme košt utopenců veřejně, aby mohli všichni
spoluobčané ochutnat tuto specialitu. Myslím, že spousta z vás

www.poddvorov.cz

má doma recept, se kterým jste
ochotni se pochlubit ostatním. Už
teď můžete plánovat a ladit chutě na jaro. Dáme všem v dostatečném předstihu vědět, aby byli
utopenci dobře naložení a uzráli.
Doufám, že se připravíte a ochutnáme spolu ve velkém.

Klub seniorů

Myšlenka, založit Klub seniorů v
naší obci, nebyla tak špatným nápadem. Za pár dnů budeme končit druhé pololetí naší činnosti a
dá se říci, že bylo docela dobré.
Podařilo se nám uskutečnit několik zajímavých akcí. Rády vzpomínáme na výlet do krásné Kroměříže, ale také na besedu se spisovatel koupaní Naďou Horákovou.
Naše děvčata svým vystoupením
rozšířila program Vinobraní, které bylo jakýmsi návratem k tradici v naší obci. Rozsvícení Vánočního stromu se z technických důvodů sice nezdařilo, ale neubralo to na atmosféře, kdy děti MŠ a
ZŠ vystoupily se svým vánočním
programem. Naše seniorky poprvé uspořádaly k této akci jarmark
s bohatým sortimentem pochutin
a malých dárečků, vše za lidové
ceny 5 až 35 Kč. Jarmark se rovněž vydařil. Děkujeme všem, kteří naše stánky nejen navštívili, ale
také přispěli zajímavým sortimentem.
Rádi bychom oslovili spoluobčany – připravujeme zájezd do Bratislavy dne 23. dubna 2016 (v sobotu). Odpolední procházka zajímavými místy města Bratislavy zakončíme návštěvou Slovenského národního divadla. V opeře Šperky Madony zpívá naše rodačka Eva Rampáčková.
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Týnec
Informace ze školy

Základní škola má v tomto školním roce 55 žáků a to pět ročníků ve čtyřech třídách. V současné době máme ve škole individuálně integrované dvě žákyně se
speciálními vzdělávacími potřebami. Dívky pracují podle individuálního vzdělávacího programu, který je vypracován s ohledem na jejich speciální vzdělávací potřeby. Žákyně ale v co největší míře spolupracují se třídou
– ve výuce i o přestávkách, účastní se všech školních akcí a výletů.Ve třídě s integrovanými dívkami pomáhá s výukou asistent pedagoga. Základní škola naplňuje
svůj Školní vzdělávací plán, kde
významnou roli mimo jiné hraje i tzv. Environmentální výchova (EVVO) tzn. vzdělání a osvěta ve smyslu rozvíjení klíčových
kompetencí v kontextu vzájemných vztahů mezi člověkem a životním prostředím, s důrazem na
vyvážené působení nejen společenských, ale i přírodních faktorů.
Jde tedy o motivaci a poskytnutí příležitostí k dosažení znalostí, dovedností, postojů a návyků
k ochraně a zlepšování životního prostředí.V součinnosti s ŠVP
na naší škole proběhly od začátku školního roku tyto akce zaměřené na EVVO a prevenci sociálně-patologických jevů.

Folklorní krúžek Pohárek

Letošní sezóna se rozběhla závodní rychlostí a to vlastně už v
lednu, kdy jsme otevřeli přípravku a přihlásilo se nám 13 nových
nadšenců především z osmých
tříd, z obcí Týnec, Lanžhot, Tvrdonice, D. Bojanovice, Mikulčice a Mor. Nová Ves. Děcka jsou
opravdu šikovná a od května už

s námi vystupují. Nicméně první
letošní vystoupení proběhlo hned
začátkem dubna na Velikonočním jarmarku v Mikulově. Ta další byla už společně s přípravkou
- v Moravské Nové Vsi na Dni řemesel, v Hruškách k Svátku matek, na hanáckoslováckých slavnostech „Kraj beze stínu“ v Krumvíři a na Národopisných slavnostech ve Tvrdonicích. 20. června
jsme si střihli hned dvojvystoupení - první v Dubňanech s místním
souborem Dúbrava, pak následoval rychlý přejezd do M. Žižkova, kde jsme zatančili na Setkání stárků.
Začátkem prázdnin nás čekalo 3
denní taneční soustředění v Sekulách, abychom se řádně připravili na další šňůru našich veřejných prezentací.
Ta začala Předhodovým zpíváním v Moravské, Mikulčicích a
Týnci, navazoval Folklorní festival ve Valticích, na podzim potom
Vinobraní v H. Bojanovicích, Svatomartinská slavnost ve V. Bílovicích a V. Pavlovicích. První adventní neděle rozjela naše (jak
my s oblibou říkáme) vánoční turné v Týnci, Hruškách a M. Žižkově. Náš soubor se opravdu nenudí! Letošek byl plný tanečních
akcí a už nyní máme další nabídky na rok 2016 - a my jsme za to
rádi. A tak stále něco nového nacvičujeme, docvičujeme a secvičujeme, a i když je to někdy náročné, tak se u toho bavíme, protože bez dobré nálady by to ani
nešlo.
Jelikož máme stále mnohem víc
děvčat nežli chlapců, rozhodli jsme se, že tentokrát zkusíme
oslovit jen mužskou část populace. Tato výzva je určena pro kluky od 13 let: Tak kluci NEVÁHEJ-

www.tynec.cz

TE, už se konečně OSMĚLTE a
PŘIJĎTE mezi nás! My vás NEKOUSNEM!

Akce které připravujeme:

- Chodník Juránkových ulička
- Chodník na ulici Hlavní – příprava projektu a podkladů na dotaci
- Podle fi nančních a dotačních
možností oprava komunikace Rybáře a kolem
kulturního domu
- Jednáme o převodu státní silnice Průjezdná (Poštovní, K Valům)
do majetku
obce. Před realizací převodu požadujeme její opravu, na které
jsme
ochotni se fi nančně podílet. Je
připravována projektová dokumentace,
která bude zahrnovat i vhodný
chodník do budoucna.
- Pokračujeme v přípravě publikace „Městečko Týnec“
- Podle dotačních možností bezdrátový rozhlas
- Nová opona na jevišti kulturního domu
- Převod pozemků kolem fotbalového hřiště do majetku obce (jsou
v majetku
Lesů ČR, platíme nájem, navrhujeme směnu za naše pozemky
s doplatkem rozdílu ve výměře)
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Weinviertler Dreiländereck
Liebe LeserInnen und Leser!
Geschätzte Gäste und
Freunde unserer Kleinregion!

Im Wonnemonat Mai rücken die
Dreiländereck gemeinden wiederum in den Mittelpunkt der Veranstaltungen. Sportlich wird es am
1. Mai in Bernhardsthal zugehen,
wenn die regionale Radsaison
mit einem „Kultur-Radwandertag“
eröffnet wird.
Festlich und kaiserlich geht es
dann am 30. und 31. Mai beim
18. Regionsfest in Drasenhofen
zu. Als Bürgermeister freut es
mich, dass das Dreiländereck bereits zum zweiten Mal in unserer
Grenzgemeinde Station macht.
Drasenhofen hat sich mit der Kaiserstraße und den damit verbundenen Festen in den letzten Jahren einen guten Namen gemacht.
Dementsprechend wird auch dieses Regionsfest kaiserlichen
Charakter haben, bei dem Kultur
und Genuss keinesfalls zu kurz
kommen werden. Ein besonderes Highlight wird das Konzert der
K&K Regimentskapelle am Sonntagnachmittag sein. Für Unterhaltung sorgen Musikkapellen aus
dem Dreiländereck und der Nachbarstadt Mikulov/Nikolsburg. Direktvermarkter, Winzer und Vereine der egionsgemeinden sorgen für kaiserliches Wohlbefinden an diesen beiden agen. Für
ein interessantes Familien- und
Rahmenprogramm am Festgelände ist ebenfalls bestens gesorgt. Namens der Gemeinde
Drasenhofen darf ich Sie recht
herzlich zu diesem Regionsfest
einladen. Eröffnung: Samstag 30.
Mai um 17.00 Uhr, Sonntag 31.

Mai ab 9.30 Uhr Feldmesse und
Frühschoppen. Auf Ihren Besuch
beim 18. Regionsfest in Drasenhofen freut sich.
Reinhard Künzl Bürgermeister

Spendenerlös aus Obstbaumschnittkurs übergeben.
Wie auch in den vorigen Schnittkursen, die vom Weinviertler
Dreiländereck mit der regionalen
Obstbaumschule Schreiber organisiert und durchgeführt worden ist, war auch diese Schulungsmaßnahme in Falkenstein
wieder äußerst erfolgreich. Der
gesamte Spendenerlös der zahlreichen TeilnehmerInnen in
der Höhe von € 444,- konnte somit der Kolpingwerkstätte Poysdorf übergeben werden. Die verantwortlichen Leiterinnen der
Kolpingwerkstätte bedankten sich
recht herzlich bei den Organisatoren Dreiländereck und Baumschule Schreiber für die wertvolle Unterstützung dieser sozialen
Einrichtung.

Planungsprofi Baumeister
Ing. Friedrich Schleining
ist klimaaktiv-ausgezeichnet!

Das Bauplanungsbüro arbeitet
bereits von Beginn an mit der Klimaaktiv-Initiative des Bundes zusammen. Dafür und für die Schulungsaktivitäten der Mitarbeiter
erhielt Baumeister Ing. Friedrich
Schleining kürzlich die uszeichnungsurkunde im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft. klimaaktiv ist eine Initiative
des Ministeriums zur Erreichung
der Klimaschutzziele Österreichs
bis zum Jahr 2020. Mit der Koo-

www.wde.at

perationsvereinbarung hat sich
Planungsprofi weiter verpflichtet, die Qualitätsstandards, Kriterien und Leitlinien von klimaaktiv
umzusetzen und unterstützt damit den Umstieg auf klimafreundliche Technologien, erneuerbare
Energieträger und energieeffiziente Gebäude.

60 Jahre Ortsstelle Drasenhofen
des
Österreichischen Roten Kreuzes

„Aus Liebe zum Menschen“ Das
Motto des Österreichischen Roten Kreuzes. Seit dem Gründerjahr 1955 leisteten und leisten noch
immer viele Freiwillige ihren Dienst bei der Rettungs- Ortsstelle Drasenhofen. Dank der freiwilligen Mitarbeiter aus den umliegenden Ortschaften konnte der
Dienst bis zum heutigen Tage
aufrecht gehalten werden. Es ist
das Engagement jedes einzelnen, das es ermöglicht, die Idee
des Gründers des roten Kreuzes,
Henry Dunant umzusetzen.
Am Sonntag, den 26. April feiert
die Ortsstelle Drasenhofen ihr 60
jähriges Bestandsjubiläum. Um
9.30 Uhr beginnt as
Fest in der Pfarrkirche Drasenhofen mit einer Hl. Messe. Nach
dem Festakt wird das neue Fahrzeug gesegnet. Auf ahlreichen
Besuch freut sich die RK- Ortsstelle Drasenhofen..
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Fotogalerie Regionu Podluží
Štafetový běh Boba Zháňala, Hrušky
Podzim na rozhledně „Na Podluží“
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