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Sportovní činnost v obcích Regionu Podluží
Slovo sport je anglosaského původu
a odvozuje se od slova disport, znamenající obveselení či rozptýlení.
Pojmem sport je dnes obvykle označována pohybová (fyzická) aktivita provozovaná podle určitých pravidel a zvyklostí, jejíž výsledky jsou navíc měřitelné
nebo porovnatelné s jinými provozovateli téhož sportovního odvětví.
Původ sportu
Prvním ze zdrojů, ze kterých se sport
vyvinul, je podle historiků potřeba výcviku armád, která vyústila v nejrůznější
hry a soutěže zaměřené na bojové dovednosti a na fyzickou zdatnost. Druhým zdrojem jsou rituální aktivity, kdy
byla určitá forma soutěže prováděna
jako součást obětního rituálu nebo rituálu předpovídání budoucnosti – do první kategorie patří řecké olympijské sou-

těže, do druhé kategorie mayské obřadní míčové hry.
Úrovně provozování sportu
V současné době je sport provozován
na několika různých úrovních:
• na vrcholové úrovni profesionálně
nebo poloprofesionálně (podle významu sportu a kvality sportovce) - sportovec v takovém případě obvykle denně trénuje, často i několik hodin nebo na
„plný úvazek“, účastní se soutěží na mezinárodní nebo alespoň národní úrovni
• na výkonnostní úrovni poloprofesionálně nebo amatérsky - obvyklý je pravidelný trénink v rozsahu několika jednotek až desítek hodin týdně, registrace
v některém sportovním svazu a pravidelná účast v soutěžích
• na rekreační úrovni - příležitostné
sportování v rozsahu maximálně něko-

lika hodin týdně, bez oficiální registrace nebo s registrací v rekreačních čistě
amatérských soutěžích
My se tady, převážně na vesnicích, snažíme o sportování převážně na rekreační úrovni, s občasnými náznaky na „polo-profesionalismus“. V dnešní době
a při dnešních nárocích na podmínky
sportování to ale není vždy jednoduché. Sportovních odvětví je mnoho. Některé méně populární, některé více. Pokud se náhodou objeví jakýkoliv talent,
je již v brzkém věku vtažen do nemilosrdného kolotoče profesionálního sportu a dáte mi snad za pravdu, že tam
přežijí jen silní jedinci.
A tak nám stále zůstává jen ta amatérská úroveň sportování.
Petr Slatinský,
místostarosta obce Lužice

O čem se mluví v Regionu Podluží
Ples Regionu Podluží
V pátek 25. ledna se konal XVI. ročník tradičního plesu Regionu Podluží. Tentokrát se občané ze všech členských obcí sešli v Hruškách. K tanci
a poslechu hrála dechová hudba Zlaťulka a skupina Graf. Zajímavý doprovodný program a bohatá tombola jsou
na tomto plese již samozřejmostí. Nejen
proto ale i díky výborné atmosféře byla
kapacita sálu zcela naplněna. Přijďte se
i Vy v příštím roce podívat.

obcí Prušánky, Starý Poddvorov, Týnec, Josefov, Mikulčice a Lanžhot, proběhlo 26. února v Lanžhotě u Bartošů.
Po celovečerním boji zvítězilo družstvo
z Prušánek (405 kolků), na druhém místě se umístili borci z Lanžhota (317 kolků) a na třetí příčce pak zástupci Starého Poddvorova (305 kolků). Cenu pro
nejlepšího hráče si tentokrát odnesl Pavel Přikryl z Prušánek s výsledkem 121
kolků.
Lužická laťka

Soutěž zahájil starosta obce Lužice,
Mgr. Tomáš Klásek, společně s ředitelem školy. Celým sportovním kláním pak
závodníky provázela slovem zástupkyně ředitele ZŠ, paní Jana Líčeníková.
Děti bojovaly až do odpoledních hodin.
Družstvo z každé obce si odvezlo domů
několik medailí a výborný zážitek. Vítězný skok měl 160 cm a jeho autorem byl
reprezentant obce Moravský Žižkov.
Turnaj v kuželkách
XVI. ročník plesu Regionu Podluží

Meziobecní turnaj v kuželkách
Také letos se sešli zástupci členských
obcí Regionu Podluží k přátelskému
utkání v kuželkách o putovní pohár
starosty. Semifinálová kola se konala
ve dnech 19. a 20. února a velké finále, do kterého se probojovala družstva

Lužická laťka

Dětské folklorní přehlídky a soutěže
jsou za námi:

Ve čtvrtek 21. 3. 2019 pořádala ZŠ Dobrovolského v Lužicích pod záštitou Regionu Podluží další ročník soutěže ve
skoku vysokém. Do sportovní haly přijely bojovat děti 3. až 9. tříd, a to z členských obcí: Lužice, Mikulčice, Lanžhot,
Prušánky, Tvrdonice a Moravský Žižkov.

Neděle 24. 3. 2019, Starý Poddvorov
Na přehlídku přijelo 33 dětí z obcí našeho regionu. Soutěží provázela Mgr. Miroslava Hajdová a o hudební doprovod
se postarala cimbálová muzika Matěje
Kůrečky.

www.podluzi.cz

VIII. roč. soutěže Zpěváček Podluží
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O čem se mluví v Regionu Podluží
hodnotila pětičlenná porota, která rozhodla takto:
1. místo Jatelinka z M. N. Vsi
2. místo Kordulka velká ze St. Poddvorova
3. místo Slunéčko z D. Bojanovic
Cenu starosty obce D. Bojanovice získal nejmladší soubor MŠ Lužice a cenu
předsedy Regionu Podluží převzal soubor Žižkovjánek velký. Vítěz přehlídky
má možnost vystoupit v rámci TNS ve
Tvrdonicích.
VIII. ročník soutěže Zpěváček Podluží

I. kategorie (MŠ):
1. místo Klára Olejníková,
Natálie Mlýnková
2. místo Agáta Salajková, Lukáš Uher
3. místo Zuzana Bartošová,
Justýna Košutková, Pavla Steinerová
II. kategorie (6-10 let):
1. místo Liliana Nováková
2. místo Elena Čechová, Nela Výletová,
Matyáš Hassa
3. místo Sebastián Herzán
III. kategorie (11-15 let):
1. místo Alžběta Bařinová
2. místo Pavlína Tomčalová,
Štěpán Bařina
3. místo Karolína Tomčalová, Vít Přibil
Čestné uznání poroty: Iva Pospíšilová
Cenu starosty obce Starý Poddvorov získala Alžběta Bařinová a cenu předsedy
Regionu Podluží si odnesl Jarek Černý.

XV. ročník Přehlídky dětských
folklorních souborů z Podluží
Sobota 30. 3. 2019, Dolní Bojanovice
Na soutěžní přehlídku přijely děti z celkem devíti souborů. Přehlídku zahájil
místostarosta obce D. Bojanovice, Tomáš Makudera. Pořadem provázel Michael Purmenský a prezentaci souborů

XIII. roč. přehlídky Verbíř Podluží
Neděle 12. 5. 2019, Starý Poddvorov
Do soutěže se přihlásilo 12 jednotlivců
a 3 skupiny verbířů. Čtyřčlenná porota složená z nejlepších verbířů našeho
kraje pak rozhodla o umístění ve všech
čtyřech kategoriích:
Kategorie do 9 let
1. místo Sebastián Herzán
2. místo Matyáš Hassa
3. místo Karel Bohůn, Marek Pivko
Kategorie 10-12 let
1. místo Matěj Ivančic
2. místo Štěpán Bařina
3. místo Adam Zhříval, Vít Přibil
Kategorie 13-15 let
1. místo Lubomír Prokop
2. místo Lukáš Švec
Kategorie „společný verbuňk“
1. místo Kordulka Starý Poddvorov
2. místo Břeclavánek
3. místo Mutěnice
Cenu starosty obce Starý Poddvorov získal Sebastián Herzán a cenu předsedy
Regionu Podluží si letos odnesl Štěpán
Bařina.

XIII. ročník soutěžní přehlídky Verbíř Podluží

Cyklovýlet „Otvírání jara
na Podluží a Hodonínsku“
Přehlídka dětských souborů v D. Dunajovicích

V pátek 26. dubna se v Lanžhotě na Šlajsi sešlo 130 zástupců všech členských
obcí Regionu Podluží a Mikroregionu

www.podluzi.cz

Hodonínsko na zahájení tradiční akce
„Otvírání jara na Podluží a Hodonínsku“.
Cyklisté vyrazili po Křenové aleji do pralesa Ranšpurk. Během této části výletu doprovázel peloton Ing. Juraj Stehlík,
který poskytl odborný výklad týkající se
obory Soutok, pralesa Ranšpurk a také
pálení dřevěného uhlí. Dále se pokračovalo na chatu Polínku, kde proběhla
přednáška p. Antonína Šestáka o chovu včel, jejíž součástí byla také ochutnávka medu a medoviny. Dále účastníci vyrazili na soutok řek Moravy a Dyje
a poté už přes Doubravku na dobrý
oběd do hostince U Bartošů v Lanžhotě. Trasa měřila necelých 35 kilometrů.
Připravila: Denisa Spevarová

Cyklovýlet „Otvírání jara na Podluží“

Kam dál v Regionu Podluží...

Během měsíce června budou
mít občané obcí Regionu Podluží možnost zapojit se do probíhajícího zpracování Strategie rozvoje Regionu Podluží pro období
2019-2025. Tento dokument bude
obsahovat popis všech charakteristik Regionu a také návrh, jakým
směrem se Region bude moci
ubírat do budoucna. V neposlední řadě budou popsány i klíčové
aktivity Regionu Podluží, a i Vaše
náměty tak mohou být inspirací
pro tvůrce tohoto strategického
dokumentu.
Dotazník bude k dispozici v papírové podobě na obecních úřadech obcí, případně distribuován do poštovních schránek spolu s tímto zpravodajem a také
bude v elektronické podobě dostupný na webových a facebookových stránkách Regionu Podluží. Dotazník je možné vyplňovat
do 30.6.2019.
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Dolní Bojanovice
Jak se sportuje u nás

Téměř každý den narazím na článek, rozhovor nebo citaci, že se dostáváme do
doby počítačové, internetové a mobilové, která mimo nesporných výhod s sebou nese i zápory a úskalí. A je to především to, že děti i dospělí ztrácejí zájem
o sport, pohyb nebo jakoukoli jinou sociální činnost. Naštěstí, když se podívám o víkendu na fotbalové hřiště nebo na obsazenost sportovní haly i ve všední dny, musím
zaklepat že zájem o sport u Bojanovčáků zatím tak hrozně neupadl. Obě zmíněná sportoviště prošla v posledních letech
rekonstrukcí. U fotbalového hřiště to byla
investice do povrchu, který byl srovnán,
opatřen novým trávníkem a zavlažovacím
systémem. Sportovní hala při budově Základní a mateřské školy byla zase před
pěti lety rozšířena, aby vyhovovala požadavkům více sportů, přibylo nové osvětlení a prošla celkovou modernizací.

Sportovní hala při slavnostním otevření

Ti nejmenší mohou využít některé z mnoha hřišť v obci nebo třeba Farní hřiště
u kostela. Ale jak víme, pouze dobré zázemí pro rozvoj sportů nestačí.
Jsou to hlavně trenéři a vedoucí sportovních oddílů, kteří odvedou tu nejtěžší práci. Velké úspěchy v Bojanovicích
zaznamenávají například ve florbalu.

Vítězky ČEPS cupu s trenéry Mgr. Martinem
Maňasem a Mgr. Marianem Dvořákem

Běžecký závod Burčáková 6 		

Žákyně Základní a mateřské školy letos
v květnu přijely s prvním místem v poháru základních škol ČEPS CUP, kdy zvítězily v obrovské konkurenci 281 škol
z celé republiky.
Okolo 120 dětí navštěvuje také florbalové tréninky pod vedením tělovýchovné jednoty Orel. Bojanovský tým
mužů je v současné době úřadujícím mistrem ČR Orelské florbalové ligy
a v druhé půli sezony to vypadá, že by
mohli muži do celorepublikového finále
znovu postoupit. Úspěšné jsou však ve
svých kategoriích také týmy přípravky,
elévů, žáků a dorostu.
Na fotbalovém hřišti působí SK Dolní Bojanovice. Navštěvuje ho okolo 60 dětí
a mládeže a osmnáctičlenné mužstvo,
které hraje Okresní přebor. Dorostenci letos hrají krajskou soutěž. Od příštího školního roku je v plánu založit v rámci SK Dolní Bojanovice sportovní školičku pro děti od 3 do 6ti let. Má být zaměřená na všeobecný sport, pohyb a jeho
koordinaci. Trenéři se snaží prosazovat
nové tréninkové metody, jejichž účelem
je mimo dosažení výsledku především
to, aby děti tréninky bavily.
Není možné, abychom v jednom článku
vypsali veškerou sportovní aktivitu. Ale
mimo tato nejsilnější sportovní odvětví
v Bojanovicích působí Tenisový klub,
který má zázemí hned vedle fotbalového
hřiště, Templářští lukostřelci pravidelně
vozí ceny z republikových soutěží. Tým
střelců z praku pravidelně reprezentu-

www.dolnibojanovice.cz

Foto: Libor Kopl - Deník

je naši obec i na soutěžích v zahraničí,
kde pokud nevítězí, umísťuje se na velmi dobrých pozicích. Nelze opomenout
ani další aktivity a kolektivní sporty, které
se hrají ve sportovní hale nebo společná cvičení v klubovně na Obecním úřadu či Orlovně.
Poměrně velký „boom“ zažívají také individuální sporty jako různé posilovací cvičení (v obci je nově vybudované
Work-outové hřiště) nebo běh (Bojanovice pořádají každoročně závod Burčáková šestka). A právě třeba i díky mobilním aplikacím na měření uběhnuté vzdálenosti, výpočtu trasy a porovnání výkonu, které mezi sebou sportující sdílí, se
sportovci vzájemně motivují. A tady je
hezky vidět, jak je možné propojit současnou dobu rychlého technologického
pokroku, nových vymožeností a zdravého životního stylu, ke kterému sport bezpochyby patří.
Michael Purmenský

Nový povrch na fotbalovém hřišti SK Dolní
Bojanovice

04

Hrušky
Školní zahrada v Hruškách
nově slouží sportovním aktivitám
Smysluplně využít prostor školní zahrady, poskytnout odpovídající zázemí žákům základní školy pro výuku tělesné
a sportovní výchovy, podpořit pohybové aktivity dospělých a v neposlední řadě esteticky dotvořit frekventované
a pohledově exponované místo, kde se
soustřeďuje školní, kulturní a společenský život, to byly cíle projektu na úpravu
zahrady základní školy.
V nově oploceném areálu vznikla dvě
multifunkční hřiště o rozměrech 28 x 15
m a 18 x 9 m, která jsou vybavena prvky pro malou kopanou, házenou, volejbal, tenis, nohejbal, badminton a basketbal. V areálu se dále nachází běžecký ovál, rozběhová plocha a doskočiště pro skok daleký, přístřešek pro venkovní výuku, sklad sportovního nářadí
a přístřešek pro kola. Celý prostor je vybaven mobiliářem, doplněn zpevněnými plochami a osvětlen novým venkovním osvětlením. Vně areálu lemuje oplocení nový chodník.
Realizace projektu byla zahájena v srpnu loňského roku, hlavní stavební práce tak připadly do podzimních a zimních měsíců, což způsobilo, že nemohly
být položeny umělé sportovní povrchy.
Situace však byla s dodavatelskou firmou vyřešena a práce byly dokončeny
30. dubna 2019.
Areál nyní slouží nejen dětem v rámci
jejich výuky, ale v odpoledních a podvečerních hodinách i široké veřejnosti.
Všechny věkové kategorie si tak mohou
vyzkoušet nová sportoviště či jen tak se
zrelaxovat v nově upraveném prostředí
školní zahrady.

Nové multifunkční hřiště

Štafetový běh O pohár Boba Zháňala v Hruškách se koná už dvacet let

Štafetový běh
O pohár Boba Zháňala
Základní škola Hrušky ve spolupráci
s Obcí Hrušky pořádá již 20 let štafetový
běh žáků prvního stupně škol Regionu
Podluží s názvem O pohár Boba Zháňala. Jméno nese po Bohumíru Zháňalovi,
který v Hruškách vyrůstal a absolvoval
zde školní docházku. Později se začal
věnovat atletice a v běhu na 3 000 metrů překážek se stal českým rekordmanem a reprezentantem. Mimo jiné se zúčastnil olympijských her v Římě a dvakrát mistrovství Evropy. Později působil
jako atletický funkcionář ve Zlíně.
Převážná většina ročníků závodu byla
spojena s návštěvou některého z vrcholných českých atletů, ať už to byli
Jan Železný, Roman Šebrle, Tomáš
Dvořák, Ludmila Formanová, Jarmila Kratochvílová, Libor Malina, Miroslav Guzdek, Barbora Špotáková, Vítězslav Veselý, Kateřina Hálová a další. Pokud mu to zdraví dovolilo, zúčastnil se
každého ročníku i sám Bohumír Zháňal.
Hosté se vždy ujali některé z čestných
úloh – startovního výstřelu, měření času,
ale především předání medailí vítězům
či povzbuzení poražených.
V letech 1999-2002 se závod vždy běžel v období května nebo června za
účasti závodníků – žáků 1. až 5. tříd.
Od roku 2003 byl termín závodu přesunut to podzimních měsíců (září až říjen)
a zároveň bylo rozhodnuto, že v tomto
termínu nebudou závod absolvovat prv-

www.hrusky.cz

ňáčci, kteří se teprve seznamují se svými školními povinnostmi.
Za každou školu závodí 20 běžců, takže
se zde vždy setká okolo 200 dětí z regionu. Trasa závodu je vyčleněna v ulici Hlavní, přičemž start i cíl je před budovou školy. Každý z ročníku odběhne
jeden okruh v délce 864 metrů, který je
rozdělen do pěti úseků po 173 metrech.
Startují žáci 2. ročníku, předají štafetu
vyššímu ročníku, takže finiš vždy zajišťují páťáci. Závod bývá velmi dramatický, záleží na každém členu štafety, jak
se mu podaří splnit svůj úkol a pomoci tak k co nejlepšímu výsledku celého
družstva.
Úsilí a snaha o vítězství malých závodníků je nepopsatelná. Úžasnou a neopakovatelnou atmosféru závod dotváří
diváci přihlížející a povzbuzující po celé
délce trasy.
Připravila: Jaroslava Rajchmanová

Další část nového multifunkčního hřiště
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Josefov
Sportovní aktivity v naší obci
Kterým sportem mám začít? V naší obci
máme starší, mladší i tu nejmladší generaci sportovců. Všichni se zapojují do
nejrůznějších sportovních klání. Nejdříve začnu stolním tenisem. O jeho založení se zasloužil pan Stanislav Esterka již v roce 1973 – 1974. Svým úsilím vypěstoval v dětech touhu sportovat
a soutěžit na různých místních soutěžích. Nynější dospělí hráči jsou registrovaní jako TJ Sokol Josefov a hrají Okresní soutěž. V dnešní době hraje za TJ
Sokol Josefov devět dospělých hráčů
a pan Marek Macůrek připravuje (trénuje) tři žáky. Každý rok pořádají Silvestrovskou soutěž pro děti a dospělé neregistrované hráče stolního tenisu.

Hráči v tenisové čtyřhře Josef II. OPEN

mši sv. na fotbalovém hřišti k vzájemnému utkání, se opět scházejí, i když prozatím jen na menší ploše víceúčelového
hřiště. Tradičně se stále hraje Pohárový turnaj ve fotbale na fotbalovém hřišti
a Turnaj ulic Josefova v malé kopané na
víceúčelovém hřišti, které pořádá obec
Josefov. Mládež je vidět skoro každý
den na víceúčelovém hřišti hrát fotbal,

Fotbalové mužstvo Josefova

Dalším krásným sportem je určitě fotbal. Po delším odmlčení, kdy se scházeli milovníci fotbalu každou neděli po

Starosta obce Vojtěch Pospíšil předává nejstaršímu hráči turnaje a zakladateli stolního
tenisu v Josefově Stanislavu Esterkovi malou
pozornost

Hráči fotbalového turnaje ulic Josefova
v malé kopané

nebo jen tak si střílejí na bránu.
Své místo ve sportu mají určitě hráči volejbalu. Jejich klání bývá velmi zajímavé. Trénují na víceúčelovém hřišti a první májovou sobotu pořádají volejbalový turnaj, který se těší
velké návštěvnosti, a to nejen soutěžících družstev ze širokého okolí.
Na své si přijdou také milovníci tenisu.
Mají možnost si každý den zahrát, nebo
trénovat na víceúčelovém hřišti a potom
své zkušenosti ukázat při turnaji Josef
II. OPEN v tenisové čtyřhře, kterou pořádá obec Josefov.
Kuželkáři obce Josefov hrají Amatérskou ligu na kuželně v Prušánkách.
Určitou sportovní aktivitu mají i malé
děti, když běhají na dětském hřišti, skáčou na trampolíně, prolézají prolézačky,
nebo sjíždějí skluzavky.
Text a foto: Růžena Hasilová

Volejbalový Black Team obce Josefov

Chvíle odpočinku hráčů z Nové ulice

www.josefov.eu

Akce na bránu
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Kostice
SPORT V KOSTICÍCH

Tělovýchovná jednota Sokol Kostice má
v obci dlouholetou tradici. Její založení se datuje do roku 1913. V současné
době zastřešuje několik aktivních oddílů:
Oddíl kopaná, pobočný spolek
Jeden z největších oddílů co do počtu
hráčů i fanoušků letos v červnu slaví 90
let od svého založení. Za tu dobu prošlo oddílem nespočet kluků, v mnohých
kostických domácnostech byl fotbal rodinnou diagnózou. V současnosti TJ Sokol Kostice reprezentují hráči mužstva A
a mužstva B, děti a dorost zastřešuje samostatná jednotka FKM Podluží. Nejvíc
navštíveným zápasem bývá tradičně mistrovské hodové utkání v půlce října, na
které se sjíždějí kostičtí rodáci.
Luboš Jaša, předseda TJ Sokol Kostice oddíl kopaná, pobočný spolek
Oddíl judo
Oddíl judo založil v Kosticích v roce 1976
pan Josef Gál. Od té doby oddílem prošlo mnoho úspěšných závodníků a trenérů, několik mistrů a mistryň ČR či Evropy.
V současnosti hlavní trenér Miroslav Martuška spolu s pomocnými trenéry aktivně
připravuje 40 členů z řad dětí a mládeže na reprezentaci oddílu na soutěžích
v ČR a na Slovensku.
Oddíl pořádá každý rok tradiční Mikulášský turnaj – hojně navštěvovaný malými
judisty z celé Moravy a blízkého zahraničí. Letos se bude konat v sobotu 7. prosince na sokolovně.
Trénuje se 2x týdně. Nábor nových členů
probíhá v září na začátku školního roku. Pro
členství v oddílu je nutný dobrý zdravotní
stav ověřený praktickým lékařem a zahájená povinná školní docházka (1. třída).
Trénink nováčků je zaměřen na základy gymnastiky a pády. Každý člen musí
zvládat judistickou terminologii v japon-

Judistům z Kostic se daří

štině. Cca v lednu se noví členové začleňují do jednoho kolektivu se zkušenými
judisty, což napomáhá vytvářet celistvost
oddílu a nové kamarádské vazby. Přijďte
se podívat mezi nás.
Miroslav Martuška, trenér
Oddíl armwrestlingu
Tým AWK (armwrestling klub) Kostice
za dobu svého působení získal na domácích i mezinárodních závodech skvělé výsledky, díky čemuž se vypracoval mezi celorepublikovou armwrestlingovou elitu. Nové členy nabíráme od
13 let - je možné se nejprve přijít podívat na trénink v posilovně na sokolovně v Kosticích a poté kontaktovat trenéry. Tréninky probíhají 3x týdně vždy
v úterý a pátek od 18:00 do 19:30
a v neděli v dopoledních hodinách dle
domluvy. Trénujeme formou kruhových
kondičních a silových tréninků.
Malí sportovci se u nás naučí pokoře,
disciplíně, smyslu pro fair play i asertivitě. Zaměřujeme se především na techniku cvičení, držení těla, formování postavy, správnou výživu a zlepšování fyzické zdatnosti.
Lucie Kaňová, trenérka
ASPV cvičení nejen pro ženy
Zakladatelkou kondičního cvičení v Kosticích byla p. Marie Abrahamová, pomyslnou štafetu po ní převzala p. Milena
Hraběová. Zaměřuje se na protahování celého těla za použití různých cvičebních pomůcek (velké i malé míče, posilovací gumy aj.). Součástí je i balanční
cvičení na posílení středu těla. Cvičí se
pravidelně v úterý v době od 17 do 18
hodin.
Oddíl badminton
Rekreační trénink pro dospělé probíhá ve středu od 19.00 do 21.00 hodin
pod vedením Pavla Kovaroviče. Nejbližší
kroužek badmintonu pro děti pořádá TJ
Lokomotiva Břeclav.
Fotbalový klub mládeže Podluží
FKM mládeže Podluží si klade za cíl
rozvíjet mládežnickou kopanou v regionu, zaměřuje se na pohybové aktivity
a na výuku fotbalové abecedy pro děti
od nejmenšího věku až po věk juniorský.
Klub je rozdělen do 6 družstev: od minipřípravky pro děti od 3 do 5 let, až po
dorost ve věku od 16 do 19 let. V současné době má 98 členů, kteří pravidelně 3krát týdně trénují a hrají mistrovská
utkání. Zájemci o členství v FKM Podluží
se mohou přihlásit u trenérů minipřípra-

www.kostice.cz

vek, tréninky probíhají v Kosticích (pondělí a čtvrtek od 16 do 17 hodin), Lanžhotě a Týnci.
V letošním roce pro děti od 7 do 15 let
chystáme příměstský tábor, který se
bude konat od 26.8. do 30.8.2019 v areálu fotbalového stadionu v Kosticích
a bude zaměřený na všeobecnou sportovní průpravu a hry.
Libor Pačuta, předseda FKM Podluží

Fotbal děti baví

Kynologický klub Kostice
Nové zájemce o sportovní kynologii přibíráme průběžně celý rok. Tréninky obran se
konají každé úterý a čtvrtek, tréninky poslušnosti vždy v pondělí, středu a v neděli.
Pravidelně v březnu pořádáme Memoriál
Martina Meszarose.
Každý rok pořádáme zkoušky podle mezinárodního i národního zkušebního řádu
(2x na jaře a 2x na podzim). Náš klub
také pořádá 2x ročně kousací dny. V akci
nás můžete vidět při ukázkách pro děti
na dětském dnu v Kosticích, Tvrdonicích, Lanžhotě, v Charvatské Nové Vsi,
Holíči a Vrádišti.
Jana Mjakišová, jednatelka klubu
Moravský rybářský svaz, MO Kostice
MRS,z.s. pobočný spolek Kostice se
osamostatnil v roce 2001 spolu s Tvrdonicemi a Týncem po rozpuštění MRS MO
Lanžhot. V současné době má spolek
celkem 265 dospělých členů a 41 dětí od
8 do 18 let.
Pro děti do 15 let jsme založili rybářský
kroužek vedený Pavlem Brázdou a Milanem Králem. Děti se scházejí 2x měsíčně. Učí se rybářskému řádu, poznávání našich ryb, jejich povolené lovné
délky a doby hájení. Procvičují rybolovné techniky, jak správně sestavit udici
nebo navazovat háčky. Výuka probíhá
i v terénu, kde se děti učí „nahazovat“, být
trpělivé, jak se správně chovat v přírodě
a jak zacházet šetrně s ulovenou rybou.
MRS z.s., pobočný spolek Kostice pořádá pro děti rybářské závody a třídenní
letní pobyt na revíru „Štěrkovna“.
Pavel Král, předseda
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Ladná
Sport u nás v obci
V Ladné je několik spolků, které se zabývají sportem v různých formách. Podobně jako v okolních obcích byl i u nás po
vzniku Československa založen TJ Sokol, který existuje doposud. Bohužel fotbalový tým tohoto spolku se v současné
době rozpadl a svou činnost vyvíjí jen tenisový oddíl. Nicméně obec vybudovala nové multifunkční hřiště s umělým povrchem, kde je možné hrát tenis, volejbal, basketbal, malou kopanou nebo
florbal. Toto hřiště převážně využívá ZŠ
a MŠ Ladná, ale i širší sportovní veřejnost. Kromě míčových sportů, v rámci tělesné výchovy, na místní základní škole
podporují u dětí také plavání.
Další možností, jak posílit své tělo mají
občané na nově zbudovaném workoutovém hřišti, kde jsou instalovány posilovací stroje nejen pro mladé, ale i pro
seniory.
Celoročně lze využít též nově zbudovanou sportovní halu, kde je možno hrát
minifotbal, volejbal, basketbal, stolní
tenis či badminton. Zde probíhají také
různá cvičení jako jóga apod. Hala je
hojně navštěvovaná, proto je zavedena
rezervační aplikace na webu obce.
Každoročně obec Ladná pořádá Fotbalový turnaj ulic o putovní pohár obce.
Týmy tvoří jak děti, tak dospělí podle ulic. Hraje se 2 x 20 min. na čtvrtině
hřiště systémem každý s každým. Počet
hráčů na hřišti je 5 + brankář. Na vítěze
čeká již zmiňovaný pohár a také něco
dobrého na zub.
Nejlépe se v současné době daří našim mladým hasičům, a to v požárním
sportu. Pravidelně se zúčastňují regionálních soutěží, kde nejednou dosáhli
výborných výsledků. V současné době
obec podpořila výstavbu překážek pro
zdokonalení a rozvíjení dovedností našeho požárního „potěru.“
Připravil: Martin Vlk

Mladí hasičí z Ladné na jedné ze soutěží

Fotbalový turnaj ulic o putovní pohár obce

Sport v Základní škole Ladná
Základním prvkem rozvoje tělesné zdatnosti u žáků ZŠ jsou hodiny tělesné výchovy, které mají žáci v časové dotaci
2 hodiny týdně. U žáků rozvíjíme gymnastické, atletické, ale i pohybově rytmické dovednosti, hrajeme týmové i míčové hry, běháme dálkové i rychlostní
tratě, posilujeme atd. V rámci tělesné
výchovy dojíždí každoročně žáci také
na plavecký výcvik, jehož pořadatelem
je plavecký bazén Hodonín. Plavání se
účastní žáci prvního až pátého ročníku
a je pro všechny žáky zdarma (hrazen
z dotačního programu).

Plavání děti z Ladné milují

Na plavání dojíždíme se spřátelenou
školou v Týnci, se kterou také vzájemně
pořádáme atletické turnaje. Letošní rok
je pořádající atletického naše základní
škola a v polovině května čeká nás paralympijský den. Děti si budou moci na
vlastní kůži zažít, jak se sportuje sportovcům a dětem se zdravotním omezením. Vše proběhne pod vedením lektorů z Univerzity Palackého Olomouc, kteří připraví pro naše žáky program na
celé dopoledne.
Třetí dubnové pondělí byl v rámci tělesné výchovy realizován trenéry MSK
Břeclav nábor fotbalové přípravky pro
žáky základní i mateřské školy. Pro děti

www.obecladna.cz

šikovní trenéři připravili dvouhodinový
program s fotbalovou tématikou. V dubnu proběhla také dopravní výchova.
Koncem školního roku se chystáme na
atletické závody do Břeclavi.
Základní škola nabízí svým žákům také
různé zájmové kroužky. Sportovní vyžití
umožňuje florbalový kroužek, jehož vedoucím je Lukáš Kubát. U malých florbalistů je tento sport každoročně velmi
oblíben a účastní se také okresních turnajů základních škol. Dalším sportovním kroužkem je T-Ballový kroužek, který je na naší škole zajištěn střediskem
volného času Duhovka Břeclav. Tento
kroužek je pro naši školu i pro širší veřejnost novinkou. T-ball je pálkovací hra,
kdy proti sobě hrají dvě družstva. Družstva se vzájemně několikrát vystřídají ve
hře na pálce a v poli. V prosinci se naši
žáci zúčastnili turnaje v T-ballu v Břeclavi. Žáci 3. - 5. ročníku i žáci 1. - 2. ročníku si vybojovali pěkné 2. místo.
V březnu žáci 1. - 3. ročníku zúčastnili
druhého turnaje ve sportovní hale Lokomotiva Břeclav. Kvůli malému počtu dětí
byli všichni přítomní rozděleni do smíšených družstev. Naši se stali součástí sportovního týmu z Hrušek. Ač jsme
nevyhráli, trenér nás pochválil za dobrou hru.
Připravily: ZŠ a MŠ Ladná

Děti ze ZŠ Ladná
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Lanžhot
Sportovní dění ve městě
Organizaci a zajištění sportovních aktivit v našem městě zastřešuje zapsaný
spolek TJ Sokol Lanžhot.
Máme osm sportovních oddílů ASPV,
basketbal, fotbal, florbal, kulturistiku,
stolní tenis, šachy a tenis. Členská základna čítá 409 členů, z toho 175 dětí
a mládeže do 18 let, případně 200 dětí
a mládeže do 23 let. TJ Sokol Lanžhot
vede sedmičlenný výbor, který tvoří zástupci sportovních oddílů. Oddíl fotbalu má dva zástupce ve výboru a oddíly basketbalu, florbalu, kulturistiky, stolního tenisu a tenisu mají po jednom
zástupci. Výbor se schází jednou za
14 dnů. Zajišťuje nejen sportovní činnost,
ale provozuje také ubytovnu na Šlajsi
a pronajímá restauraci. Zajištění základního chodu areálu ubytoven a restaurace zvládáme pomocí chráněné dílny.
Naším největším oddílem, co se týče
počtu členů i výší rozpočtu, je fotbalový oddíl. Má celkem 108 členů, z toho
dětí a mládeže do 18 let je celkem 44.
Mužstvo A je úspěšný účastník divizní
soutěže. Hned za tímto oddílem je tenisový a florbalový oddíl. Tenis má celkem 66 členů, z toho 43 dětí a mládeže do 18 let, a florbal celkem 64 členů, z toho 35 dětí a mládeže do 18 let.
Následuje basketbal s 53 členy, z toho
35 dětí a mládeže do 18 let, dále ASPV
s 47 členy a dvěma dětmi, kulturistika
s 36 členy, z toho šest dětí, stolní tenis
s 29 členy, z toho deset dětí a mládeže do 18 let, a šachy s šesti dospělými členy.
Kde na naši činnost získáváme peníze
a kde najdeme trenéry a hlavně trenéry,

Atletické přebory Podluží

Naši nejmenší fotbalisté

kteří jsou ochotni ve svém volném čase
se starat a sportovně rozvíjet naši budoucí borce?
V prvé řadě město Lanžhot je hlavním mecenášem s obrovským zájmem
o rozvoj sportu v našem městě a se snahou o vytvoření široké základny pro aktivní rozvoj dětí. Město Lanžhot nás nepodporuje jen finančně, ale umožňuje
nám využívat sportovní halu a fotbalové hřiště na Pastvisku. V druhé řádě je
to naše základní škola. V rámci školních
kroužků trénujeme florbal, šachy a využíváme zázemí školy. Součástí školního klubu je kroužek atletiky, také mažoretky Andílci, mladší školáci využili také
možnost mít Hodinu pohybu navíc. Zapojili jsme žáky do projektu Školka v pohybu a Škola v pohybu, kdy do hodin tělesné výchovy dochází trenéři a vedou
hodiny tělesné výchovy. Součástí výuky
ve 2. a 3. ročníku je kurz plavání s deseti lekcemi. Škola pořádá každoročně
vánoční turnaj o pohár starosty města
ve futsale, nebo florbale. Na jaře zase
Atletické přebory Podluží. Žáci vstupují do okrskových kol ve vybíjené, basketbalu, florbalu, v šachách, do fotbalového McDonalds Cupu,
účastní se atletických přeborů v Břeclavi, skoku vysokého v Lužicích, štafetového běhu v Hruškách,
přespolního běhu v Mikulčicích.
Zároveň využíváme všech
dotačních projektů, které
realizuje Ministerstvo školství a mládeže a také Jihomoravský kraj.
Důležitou roli mají všichni
naši trenéři dětí a mládeže. Bez nich nebude bu-

www.lanzhot.cz

doucnost, proto bereme na vědomí jejich požadavky a v rámci možností je
naplňujeme. Práci s dětmi považujeme
za náš základní kámen a tam směrujme
naši hlavní aktivitu. Spojujeme děti napříč oddíly a více využíváme trenérské
odbornosti v jednotlivých oddílech.
Nezapomínáme ani na rodiče. Bez nich
by to nešlo. Nejen, že platí za radovánky svých dětí, ale na úkor rodiny zajištují předvším jejich účast na trénincích
a sportovních zápasech. To je to nejdůležitější. Děláme vše proto, aby byly jejich prostředky nejen finanční, ale i časové využité správným způsobem.
Jednotlivá družstva všech oddílů nastupují v řádných soutěžních utkáních,
účastní se turnajů a soutěží vyhlášených svými sportovními asociacemi nejen v Lanžhotě, ale i v okolních městech
a obcích. Sami pořádají nejen turnaje,
ale i kulturní akce pro sportovní příznivce a nadšence. Fotbalisté každoročně
organizují papučák, dále dříve populární turnaj uličních mužstev nebo rodinných týmů, malí fotbalisté hrají zápas
proti svým maminkám. Tenisté mají hodovní turnaj a turnaj smíšených dvojic.
Florbalisté pořádají pro veřejnost badminton, stolní tenisté zůstávají věrni nejen svému sportu, ale hráli i nohejbal
na antukových kurtech. Bývalí košíkáři letos pořádají už 7. ročník memoriálu
Libora Vališe ve volejbale, jiný volejbalový turnaj se pravidelně koná v srpnu
u Lesní šutrovny v osadě Komáří loučka. Oddíl ASPV má za sebou přípravu
více než dvaceti šibřinek.
Veřejnost může využívat ke sportování travnaté hřiště na Pastvisku, sportovní halu, atletické hřiště a tělocvičnu
místní školy. Na stadionu jsou tenisové
kurty, posilovna, in-line dráha a velká
asfaltová plocha, workout hřiště a hřiště pro pétanque. Oblíbené jsou kuželky a místní uliční liga se 14 soutěžícími družstvy.
Městský úřad pořádal 4. ročník Běhu
městem Lanžhot – memoriál Františka Bartoše. Podruhé se uskuteční na
Sokolském závod STRONG RACE –
sportovních dvojic.
Připravili:
Martin Drobík,
předseda TJ Sokol Lanžhot, z. s.
Eva Klvaňová, zástupkyně ředitelky
ZŠ Masarykova Lanžhot
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Lužice
Jak jsme na tom se sportem?
Asi bych lhal, kdybych řekl, že si nemáme na co stěžovat a je vše v pořádku.
Vždy je co zlepšovat a na čem pracovat. Také u nás mají občané a hlavně
děti, možnost vyzkoušet několik sportovních odvětví. Mezi největší sportovní oddíly u nás patří TJ Baník Lužice,
z. s., a T. J. Sokol Lužice, z. s. Nezapomeňme ale také na školu a školku. I tam
jsou možnosti pro naše nejmenší na
sportovní aktivity.
Pokud bych vás chtěl nalákat na některý sport, tak jistě převážně mužskou část budu lákat do TJ Baník Lužice na fotbal. Ať se to líbí či nikoli, jde
o nejrozšířenější sport na světě. Nebudu Vám zdlouhavě popisovat, o čem je
hra. Všichni to známe. Také tady se několik trenérů snaží udržet příznivce tohoto sportu v družstvech mladší přípravky,
mladších žáků, dorostu a mužů. Pak je
určitě možnost vyzkoušet si své tenisové
umění v tzv. rekreačních sportech.
Kousek od sportovního areálu Baníku
Lužice se nachází sportovní hala (foto
v záhlaví stránky). Zde pod vedením
p. Zdenky Veselé již několik let příkladně funguje posilovna s veškerým zázemím. Cvičí se pod dohledem odborných trenérů na kvalitních posilovacích
strojích. Však je také problém najít si
vhodný čas, kdy bude v posilovně volno, abych si mohl protáhnout tělo.
Hned vedle posilovny máme cvičící sál.
Zde probíhají cvičení všeho druhu, počínaje aerobikem, skákání na trampolíně, ale zejména oddíl ALL STARS fitness tým Lužice, který vede p. Kateřina
Knápková. Jedná se o oddíl dětí, kteří nám všem předvádějí až neskutečné možnosti lidského těla. Ne nadarmo
jsou již několik let pravidelnými účastníky nejenom různých celorepublikových soutěží, ale také mistrovství ČR,
mistrovství Evropy a mistrovství světa.
Máme snad plné právo být hrdi na tento oddíl a hlavně na všechny jeho členy
v čele s p. Katkou Knápkovou.
Jen o kousek dál je umístěna budova
Sokola Lužice. Byť se jedná o budovu
již několik desítek let starou, život, alespoň po sportovní stránce, v ní stále kvete. Družstvem, které nám hraje soutěžní zápolení, je bezesporu oddíl stolního tenisu. Tam se pod vedením p. Miroslava Hřebíčka snaží jak mladší hráči,

ALL STARS fitness tým Lužice

tak i ti dříve narození, utrhnout nějaké ty
body z okresních soutěží v tomto odvětví. Jak se jim to podaří, bude jasno až
na konci soutěže.

Oddíl Spartan Race

Dále je zde možnost vyžití v oddíle rekreačního volejbalu, Spartan Race, zdravotního cvičení žen seniorek a v nedávné době založeného oddílu badmintonu.
A abych se vrátil do základní a mateřské školy. I tam se snažíme vést naše
ratolesti ke sportu. Jak v hodinách tělesné výchovy samotné, kde pod vedením našich šikovných učitelek se snaží získat všeobecné základy sportů, tak
i mimo školní dobu. Tak můžeme naše
děti vídat např. v pohybových hrách,
volejbale, tanečním či folklórním kroužku nebo rozšířené sportovní výchově.
Nutno ještě podotknout, že na několika místech naší obce máme různé cvičící koutky. Tyto jsou vybaveny různými
sportovními náčiními a překážkami, které ani neumím sám pojmenovat. Prostě

www.luziceuhodonina.cz

se zde snažíme, aby co nejširší spektrum našich občanů mělo možnost na
sportovní vyžití.
Jak je vidět, možností máme snad dostatek. Tohle všechno ale vyjde vniveč,
pokud se nám, ale hlavně našim dětem,
nebude chtít. Mělo by tedy být v zájmu
hlavně rodičů, abychom ty naše ratolesti dokázali odtrhnout od televizí, mobilů,
tabletů či notebooků a alespoň v rámci možností každého jednotlivce je nasměrovali na sportovní aktivity. Někteří
z nejmenších se zhlédli ve svých sportovních vzorech. Oblékli si dresy Messi, Ronaldo, Špotáková či Jágr. Málokdo z nich si ale dokáže představit, co
všechno je nutné absolvovat a obětovat
pro trochu toho sportovního štěstí.
A proto závěrem přeji všem sportovcům,
jak těm amatérským, tak profesionálním,
hodně sportovních úspěchů, a hlavně
pevné zdraví a co nejméně úrazů.
Připravil: Petr Slatinský,
místostarosta obce Lužice

Street workout hřiště
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Mikulčice
Současné sportovní dění u nás

Během posledních několika desítek let vybudovala obec sportovní zázemí na velmi dobré úrovni. Ke sportovnímu vyžití je k dispozici fotbalové hřiště s kvalitním trávníkem, tréninkové fotbalové hřiště, atletická dráha s tartanovým povrchem s oválem 200 m, víceúčelové hřiště s umělým povrchem u kulturního domu
a sportovní hala.

Sportovní hala

Sportu se věnují občané v různých sportovních oddílech nebo individuálně.
Hlavním a asi nejdůležitějším sportovním
spolkem v Mikulčicích je Tělovýchovná
jednota Mikulčice. Sdružuje hráče i příznivce fotbalu, stolního tenisu a atletiky.
Kopaná
Kopaná je nedílnou součástí života snad
každé obce. Historie organizované mikulčické kopané sahá do dob 1. republiky.
Od té doby se střídaly roky velmi úspěšné
s roky, kdy kopaná procházela krizí.
V současné době hraje v Mikulčicích jedno družstvo. V okresním přeboru skončilo na 9. místě. Většina hráčů mužstva je
z Mikulčic. Byly zrušeny družstva mladších i starších žáků, také dorostu. Funguje jen přípravka dětí od 6 do 10 let. Děti
trénují 2x týdně, v úterý a v pátek. Rádi
přivítají další kluky. I děvčata jsou vítána.
Kopanou hrají v Mikulčicích i starší pánové – neregistrovaní. Účastní se různých
turnajů v okolních obcích a na Slovensku.
Na přelomu června a července pořádají
v Mikulčicích turnaj starých pánů. Trénují
vždy ve čtvrtek v 17:00 hodin a každý případný další zájemce je vítán.
Oddíl stolního tenisu
Stolní tenis má v Mikulčicích dlouholetou
tradici a má za sebou mnoho úspěchů. Za
dobu své dlouholeté činnosti vychoval velmi dobré hráče. Velkou zásluhu na tom má
stále hrající trenér 87letý Vladimír Bílík.
V současnosti má oddíl 41 členů od 8 do
87 let. 4 mužstva dospělých hrají v 3. lize,
okresní lize a okresním základu. A mužstvo
mužů ukončilo sezónu 2017/2018 v 3. lize
na 6. místě a aktuálně drží 7. příčku.

Oddíl pracuje s mládeží a vychovává si stále nové hráče. Podařilo se přivést do oddílu mnoho malých dětí. Tréninky jsou vedeny
2 – 3 trenéry 2x týdně (středa, pátek).
Významnou akcí oddílu stolního tenisu
je každoroční dubnový bodovací turnaj
pro závodníky z celého Jihomoravského
kraje. Účastní se ho více než 120 hráčů
a hráček v kategoriích mladší žactvo
a starší žactvo s dorostem. Akce reprezentuje obec a oddíl stolního tenisu Tělovýchovné jednoty Mikulčice a přispívá
i k větší popularizaci stolního tenisu mezi
mládeží.
Oddíl atletiky
Atletický klub byl v Mikulčicích založen
v roce 1973. Od roku 1974 pořádá atletický klub významný závod v silničním
běhu Velká Morava. Pro obec je závod
velice prestižní záležitostí, protože se na
ní setkávají sportovci z různých koutů republiky i ze zahraničí. Přijíždí na něj významní hosté – bývalí olympionici. Několikrát hlavní kategorii závodu odstartovala
Dana Zátopková.

Dana Zátopková startuje běh Velká Morava

V roce 1990 byla v Mikulčicích oficiálně otevřena nová atletická dráha. V roce
2015 byla otevřena nová tartanová atletická dráha.
Atletický klub pořádá závody v běhu Malá
Morava pro žactvo ZŠ, Akropolis cross –
přespolní závod pro děti základních škol
a nový přespolní závod noční běh „Akropolis Night cross. Také velmi úzce spolupracuje se základní a mateřskou školou.
Všechny sportovní akce školy jsou evidovány a vyhodnocovány v projektu Mikulecká sportovní liga (MSL) a Dětská atletika.
V současné době probíhají v atletickém
klubu tréninky malých žáků a žákyň. Klub
se potýká s problémem, že nejsou děti.
Za poslední léta se pohybové dovednosti
žáků zhoršily. Děti lákají víc moderní technologie. Není to chyba dětí, ale nás dospělých, že jim sport a pohyb nic neříkají. Také

www.mikulcice.cz

nejsou vedoucí, kteří by se mladým lidem
věnovali. To si vyžaduje osobní i rodinnou
oběť, což se dnes už tak moc nevidí.
AVZO TSČ
Neméně významným spolkem v Mikulčicích je i AVZO TSČ ČR Mikulčice p. s.
Tento spolek sdružuje sportovní střelce.
Vlastní sportovní střelnici na 25 m a 50 m,
kde se střílí všechny sportovní disciplíny.
Jsou to libovolná a sportovní malorážka,
libovolná a sportovní pistole, velkorážní
pistole, perkusní zbraně ve všech sportovních disciplínách.
Každoročně pořádají na střelnici 14 soutěží, z toho tři okresní přebory. Těchto
soutěží se zúčastňují střelci jak z České republiky tak i Slovenska. V perkusních zbraních se účastní také reprezentanti z MS a ME. Ve střelbě z rychlopalné pistole má AVZO Mikulčice několikrát
přeborníka okresu i držitele okresního rekordu v rychlopalné pistoli. Jednou ročně pořádá soutěž pro amatérské střelce,
občany Mikulčic. Této soutěže se mohou
účastnit občané i bez zbrojního průkazu,
kde mají odborný dohled.
AVZO TSČ Mikulčice uvítá další zájemce
o střelecký sport, kteří si chtějí vyzkoušet
a případně zdokonalit svoje střelecké dovednosti, případně vypilovat některé střelecké návyky.
Sportovní aktivita v obci i mimo organizované spolky
Pro zábavu na amatérské úrovni se hraje
každé pondělí od 19:00 ve sportovní hale
florbal. Hráči florbalu mezi sebou rádi
přivítají další nové hráče od 14 let. Ženy
chodí cvičit Zumbu, Pilates, jógu a posilovací cvičení. Hodiny cvičení vedou profesionální cvičitelky. Pánové se zase pravidelně scházejí při nohejbalu a místní senioři u pétanque.

Senioři hrají petanque

Sport má u nás v Mikulčicích velkou tradici,
a proto věříme, že dnešní generace v ní
bude pokračovat a vybudovaná krásná
sportoviště budou plnit svůj účel a budou
plná sportujících občanů.
Připravila: Jarmila Uhrovičová
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Moravský Žižkov
Sport při Základní škole
T. G. Masaryka

Naše základní škola se pravidelně účastní sportovních závodů, především v regionu Podluží, pořádá vlastní soutěže a kurzy
a také je zapojena do projektu Olympijský
víceboj. Ke své sportovní činnosti máme
ve škole k dispozici tělocvičnu se sportovním vybavením, školní dvůr s hřištěm na
workout, kde děti cvičí na horizontálních
hrazdách s vlastní vahou těla a rozvíjí především sílu a vytrvalost. K atletice využíváme především venkovní hřiště. V nabídce kroužků nechybí také Pohybové a sportovní hry a stále populárnější florbal.
Během školního roku pořádáme pravidelně školní kola ve šplhu pro I. a II. stupeň,
školní turnaj dívek v přehazované určený
pro II. stupeň, Den dětí na venkovním hřišti a především několikadenní lyžařský výcvikový kurz pro I. stupeň v Němčičkách,
kterého se účastní přibližně padesát dětí.
Kurz má seznámit děti se základy lyžování
a pobytu v zimní přírodě.
Ze soutěží v regionu Podluží se zúčastňujeme štafetového běhu o pohár Boba
Zháňala, který je určen pro žáky a žákyně druhých až pátých tříd. Poprvé jsme
se letos přihlásili na Lužickou laťku a při
premiérovém startu v soutěži ve skoku vysokém jsme získali výkonem 155 cm třetí
místo v kategorii devátých tříd a obzvláště přesvědčivě vyznělo vítězství v kategorii sedmých tříd výkonem 160 cm. Současně to byl i druhý nejlepší výkon v tomto ročníku Lužické laťky. Z Atletických přeborů Podluží v Lanžhotě si pravidelně přivážíme spousty medailí z běžeckých disciplín, ze skoku do dálky, hodu kriketovým
míčkem a vrhem koulí.
Florbalové družstvo mladších žáků obsadilo na okresním turnaji ČEPS CUP v Mikulově třetí místo. Prohráli jsme jen s vítězem turnaje ZŠ Brumovice a druhým týmem Slovácká Břeclav.
Každý rok se koná na 2. stupni olympiáda ke Dni dětí, na kterou jsou zvány již
deset let i děti z dětského rehabilitačního
stacionáře Vlaštovka z Hodonína. Podle
svých možností plní sportovní úkoly a soutěže, které jim připravujeme. Se svými asistentkami zvládnou již některé upravené
lehkoatletické disciplíny, např. slalomový
běh s vozíkem, hod míčkem, skok z místa nebo dokonce hod oštěpem. Asistenty se na určitý čas stávají i naši žáci a vyzkouší si tak práci s dětmi s kompenzačními pomůckami.
Škola je již řadu let zapojena do projektu
Olympijského víceboje. Cílem není soutěžit
o nejlepší výkony, ale u každého žáka najít jeho přednosti a podle toho jim doporučit
sporty, pro které mají talent. Učitel s žáky

Olympiáda ZŠ

v hodinách tělesné výchovy absolvuje během školního roku 8 disciplín testujících
rychlost, vytrvalost, sílu, ohebnost, hbitost, rovnováhu, silovou vytrvalost a výbušnost. Výsledky jsou zaznamenány a analyzovány. Na konci školního roku děti obdrží Olympijské diplomy se všemi výsledky
a doporučením k výběru vhodného sportu.
Snažíme se žákům vysvětlit důležitost nejen duševního, ale i tělesného rozvoje. Více
úrazů u dětí ukazuje na to, že jsou méně
obratné a tím pádem si často rychleji ublíží. To je ale celosvětový trend. Snažíme se
tomu předcházet možnostmi, které máme
a přispět k tomu, aby děti sport bavil, rozvíjely se, aby uměly přijmout vítězství, ale
i porážku, aby hrály poctivou hru.

Bc. Jaroslav Paul

Amatérskému sportu se daří

Infrastruktura sportovišť je na malou obec
kvalitní a rozsáhlá. Sportovní areál v krásném a klidném sousedství Žižkovského rybníka, který využívá nejen základní
škola, ale i ostatní občané a turisté nabízí travnatou plochu 50 x 40 m se závlahovým systémem, atletickou běžeckou
dráhu 60 m, doskočiště na skok do dálky, betonasfaltovou plochu na tenis, nohejbal, basketbal. Také beachvolejbalové hřiště je velmi využíváno. Dětské prvky se skluzavkou houpačkou a prolézačkou jsou v těsném sousedství Žižkovského pivovaru, kde se vaří skvělé pivko. Tento areál prochází postupnou rekonstrukcí,
která by měla být dokončena letos. Celkové náklady převýší 1 mil korun.
Dalším areálem je sportovní areál TJ Moravský Žižkov. Fotbalový stadion, na kterém hrají utkání dospělí i mládež, má fotbalové hřiště, se zastřešenou tribunou,
betonasfaltovou plochu, ve stínu vzrostlých lip je rozsáhlé dětské hřiště a menší
travnatá tréninková plocha.
Infrastrukturu doplňuje víceúčelové hřiště s umělým povrchem na tenis, nohejbal
a malou kopanou, prostorné a světlé šatny. Celý areál je oplocen, tudíž je čistý
a pro návštěvníky bezpečný. Z bezpeč-

www.moravskyzizkov.cz

nostních a hygienických důvodů platí zákaz vstupu psů.
Pravidelně zde hraje utkání družstvo mužů
v okresní soutěži a také se zde pořádají mládežnické fotbalové turnaje, pořádané klubem, Okresním či Krajským fotbalovým svazem. Areál využívají na kempy
i mládežnické fotbalové reprezentace
ČR. Sportoviště využívá nejen sportovní
klub ale i základní škola, mateřská škola,
občané i návštěvníci obce.
K dispozici občanům je také menší sportovní hala, v těsném sousedství základní
školy, která ji hojně využívá. V zimním období zde probíhají tréninky fotbalové mládeže, stolní tenisté i volejbalisté mají také
své okno. Také cvičení pro ženy se těší
velkému zájmu i přespolních sportovkyň.
Všechna sportoviště i parky a jiné odpočinkové zóny v Moravském Žižkově jsou
pravidelně udržovány a obnovovány. Je
do nich investováno velké množství finančních prostředků.
Za TJ - Vladimír Veverka			
			

Volejbalový tým

Náš volejbalový tým vznikl zhruba před
deseti lety. Začaly jsme se scházet ke hře
jednou týdně jenom ženy, většinou z Moravského Žižkova. Později vznikl i mužský
tým, který hrával taky jednou týdně. Často se stávalo, že v obou týmech chyběli hráči, kvůli pracovním i rodinným povinnostem, tak jsme se domluvili na sloučení obou týmů a od té doby hrajeme dohromady. Na smíšené turnaje potřebujeme obsazení šesti hráčů, podmínkou jsou
dvě ženy, i proto je lepší pokud se sehráváme na trénincích zrovna spolu. Nyní je
nás šestnáct aktivních hráčů. Účastníme
se amatérských turnajů v blízkém okolí, například ve Velkých Pavlovicích, Josefově,
Radějově, Dambořicích, ale i v naší spřátelené slovenské obci Žaškov. My sami pořádáme zimní mini turnaj v tělocvičně a letní beach turnaj u nás na malém hřišti, kde
máme k dispozici pískové hřiště. To využíváme od května do září v závislosti na počasí. Rádi mezi sebou uvítáme nové hráče.

Za žižkovské volejbalisty Mirka Kvitová

Volejbalový tým
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Nový Poddvorov
Sport v historii a dnes
Ještě donedávna to nebylo se sportovními aktivitami v naší obci nijak valné, ale
díky vybudování víceúčelového hřiště
s umělým povrchem se sport v naší obci
začíná probouzet. Na rekreační úrovni
se na hřišti prohánějí nejen děti, ale i dříve narození.
Žádný spolek ani kroužek zatím nemáme, co ovšem není teď, může být později. Z historie víme, že v osmdesátých letech minulého století se na místním travnatém hřišti díky partě fotbalových nadšenců kolem Květoslava Macůrka pořádaly každoročně turnaje tzv. hospodských výběrů, které měly velký ohlas.
Turnaje se pravidelně účastnily týmy ze
sousedních vesnic. Před očima početného publika se na našem hřišti proháněla mužstva z Josefova, Dolních Bojanovic, Moravského Žižkova i výběru Tabáčky Hodonín, takže určitě je v naší obci na co navázat.

HV Nový Poddvorov - 80. léta

To ovšem neznamená, že by u nás nebyli sportovně aktivní občané. Z dospělých hraje aktivně fotbal Petr Zavadil za
FC Čejkovice, ale zejména z řad dětí je
tu spousta malých sportovců na vysoké
úrovni. Jiří (14) a Erik (13) Huňády hrají

Erika Zavadilová - fitness Gymnastika, Old star fittnes Lužice

hokej za SHK Hodonín. Anička Netíková
(9) chodí do Street dance Dolní Bojanovice. Sebastian Ďuračka (8) hraje fotbal
za FK Hodonín. Matůš (9) a Marian (7)
Sůkal hrají fotbal za sousední Starý Poddvorov. Šimon Zavadil (12) provozuje
bojový sport jiu-jitsu v Prušánkách. Erika
Zavadilová (9) dosahuje nemalých úspěchů ve fitness gymnastice. Ve své kategorii se účastnila již jednoho mistrovství světa. Karolína Zavadilová (13) chodí do atletického klubu do Čejkovic. Jakub Zavadil (14) hraje 1. žákovskou ligu
za FK Hodonín a studuje v Brně fotbalovou akademii České republiky. Tyto aktivity našich mladých sportovců naznačují
a dávají nám naději, že sport v naší malé
obci určitě není na ústupu, ale naopak
by se mohl dál rozvíjet. Přejeme všem
hodně úspěchů, co nejméně zranění,
aby platilo na sto procent rčení „sportem
ku zdraví“.
Připravil: Jiří Zavadil ml.

Erik Huňady - SHK Hodonín (horní řada.,6. hráč zleva)

Šimon Zavadil, jiu-jitsu Prušánky

Jiří Huňady - SHK Hodonín (horní řada, 1. hráč zprava)

www.obecnovypoddvorov.eud.cz
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Prušánky
Současné sportovní dění v obci
V rámci SK Podlužan Prušánky reprezentují naši obec tři oddíly. Jsou to sportovní oddíly fotbalu, kuželek a šachu.
Ve fotbalovém oddílu nám dělají největší radost mládežnické celky, které se
účastní organizovaných soutěží. Mladší
a starší přípravka hraje okresní přebor,
mladší žáci okresní soutěž. Při těchto
oddílech organizujeme i fotbalovou školičku, ve které trénují děti od pěti let pro
plynulé doplnění jednotlivých kategorií.
Oddíl dorostu jsme pro nedostatek hráčů do soutěže nepřihlásili. Naši chlapci hrají v Dolních Bojanovicích a Starém
Poddvorově.
Mládežnické kategorie nám velmi dobře fungují díky práci našich trenérů, kterými jsou František Mazuch, David Bílík, Marek Čupr, Miroslav Váňa a Josef
Polášek.

Mladší žáci

A mužstvo se taktéž nepodařilo doplnit o nové hráče a tak po velmi dlouhé
době máme víkendy v naší obci bez fotbalových klání. Velmi nás tato situace
mrzí, protože jsme zde vytvořili opravdu
pěkné zázemí. Vynakládáme veškeré
úsilí na to, abychom mohli oddíl A mužstva do následující sezóny 2019/2020
přihlásit. Pokud by měl někdo z vás
chuť se proběhnout po kvalitním trávníku a pomoci nám s obnovením fotbalové tradice, bude vítán.
Oddíl kuželek má v současné době třicet jedna registrovaných kuželkářů,
z toho je dvacet pět dospělých, dva
neaktivní a čtyři dorosteneckého věku.
Z tohoto počtu jsou ještě čtyři naši hráči z dospělých na hostování, a to v oddíle SKK Baník Dubňany (2. liga a divize - muži), Sokol Mistřín (3. liga - muži)
a v KSK Austria Krems (1. bundesliga

Mladší přípravka

Starší přípravka

– Rakousko). A družstvo hraje 3. kuželkářskou ligu skupiny D, družstva B a C
hrají krajský přebor skupiny 1. Dorostenecké družstvo hraje krajský přebor.
V oddíle máme dva trenéry skupiny 2
a skupiny 3 a tři rozhodčí třetí třídy. Už
několik let je jedním z nejúspěšnějších
sportovních oddílů v naší vesnici. Pravidelně máme své zástupce na republikových mistrovstvích všech věkových kategorií a tři naši junioři jsou v širší nominaci České kuželkářské reprezentace.
A družstvo loni dosáhlo neskutečného
úspěchu v oddílové historii, kdy skončilo ve 3. kuželkářské lize na skvělém druhém místě.
Dorostenci a ostatní děti ve věku 10 až
12 let, které se učí hrát, chodí na kuželnu jednou až dvakrát týdně. Jako oddíl
jsme měli dva nábory dětí s podporou
České kuželkářské asociace, kterých
se zúčastnilo čtyřicet jedna dětí. Akce
s názvem „Pojď hrát kuželky“ jsme organizačně řešili hlavně s naší základní školou. Tréninkové jednotky mladých
hráčů připravují Alena Kristová a Zdeněk Zálešák.
V jednotlivcích jsme loňský rok měli
taky skvělé výsledky. David Machala

se stal ve dvojicích mužů vicemistrem
ČR, Alena Kristová v seniorkách obsadila 12. místo a Jitka Šimková v juniorkách byla dvanáctá. Na mistrovství Jihomoravského kraje se dorostenec Filip
Benada umístil na 4. místě a Alena Kristová skončila v seniorkách jako druhá.
V tomto roce máme již tři mistry Jihomoravského kraje, kteří nás budou reprezentovat na mistrovství ČR. Alena Kristová v seniorkách, Jitka Šimková v juniorkách a David Machala v mužích. David ještě navíc postoupil – stejně jako
vloni - na mistrovství ČR dvojic. A jako
oddíl jsme se v kraji umístili v pořadí dle
medailí na vynikajícím prvním místě.
Kuželkářský oddíl pořádá každý rok mezinárodní turnaj v kuželkách „Memoriál Stanislava Zálešáka“. Tento turnaj je
velmi populární v kuželkářské veřejnosti jak u nás, tak i v zahraničí. Loni se turnaje zúčastnilo 280 kuželkářů jak z řad
registrovaných, tak i neregistrovaných
hráčů. Ze zahraničí přijíždí kuželkáři
ze Slovenska, (Stará Turá, Podbrezová,
Rakovice, Trenčín atd.), Rakouska (Neukirchen, Krems), někdy se u nás objeví i kuželkáři z Maďarska. Jedná se většinou o hráče hrající ve své zemi v nejvyšších soutěžích nebo v reprezentaci.

Uprostřed David Machala

www.obecprusanky.cz

Oddíl šachu má čtyři oddíly, které nás reprezentují v těchto soutěžích: Prušánky
A hrají 2. ligu, Prušánky B, C a D krajský
přebor a přebory Hodonínska. Při šachovém oddílu působí kroužek ve spolupráci se základní školou, který navštěvuje jedenkrát týdně dvanáct dětí. Tréninky zabezpečuje především František
Dryšl.
Text: Jan Váňa, předseda VV SK Podlužan Prušánky
Foto: Pavel Přikryl
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Starý Poddvorov
Starý Poddvorov a sport
Sport ve Starém Poddvorově byl vždy
spjat s fotbalem. Dá se říci, že jsme fotbalovou obcí. Sportovní klub TJ Starý Poddvorov již mnoho let řídí Miroslav Hřebačka, který se mu věnuje velmi svědomitě.
V současné době má klub čtyři mužstva
– muže, dorost, starší žáky a přípravku.
Trenérem mužů je Oldřich Rosypálek,
dorostu Luboš Konečný, starších žáků
Hynek Winkler a přípravky Jan Fiala
a Robert Sasínek. Klub má kolem devadesáti aktivních hráčů. Pro svou činnost využívá fotbalové hřiště, kde probíhají po celý týden tréninky mužstev
a o sobotách a nedělích přichází našim
fotbalistům fandit občané obce.

Družstvo dorostu TJ Starý Poddvorov

V podzimní části soutěže se muži umístili na pěkném 4. místě a měli i nejlepšího střelce celé soutěže okresního přeboru Lukáše Kašíka s 11 brankami. Nejúspěšnějším družstvem mládeže byli
žáci, kteří se v tabulce umístili na druhém místě. Máme i dva hráče ve výběru okresu - talenty Františka Lukáče
a Štěpána Winklera. Zimní příprava hráčů probíhala v Dubňanech v hale Želva, dorostu v tělocvičně v Prušánkách a
na domácím víceúčelovém hřišti. Snad
hráči dostatečně využili zimu ke zvýšení fyzické kondice a i letošní jarní sezóna bude pro ně úspěšná.
Také ženy v naší obci mají příležitost
věnovat se sportu, a tak ovlivňovat své
zdraví a krásu svého těla. Každoročně od září do konce května jsou pro ně
připravena v gymnastické třídě základní školy cvičení. Aerobik již mnoho let
vede paní Martina Zavadilová a cviče-

Mikulášské cvičení pilátes

ní pilátes řídí Jitka Šedová, která za našimi ženami přijíždí z Hodonína. Zájemkyně o sport a pohyb si mohou vybrat a
přijít si zacvičit – v pondělí a ve čtvrtek
aerobik, ve středu pilátes. K tomuto
sportu stačí jen karimatka a chuť dělat
něco pro zdraví.
Milovníci stolního tenisu se setkávají pravidelně druhou adventní neděli
v kulturním domě, kde probíhá soutěž
v tomto sportu - Poddvorov OPEN. Minulého ročníku se zúčastnilo 40 dospělých hráčů a 9 dětí. Umístění jednotlivých hráčů bylo: 1. místo Bronislav Tesař, 2. místo Petr Nešpor a 3. místo Stanislav Švehla. V dětské kategorii získala 1. místo Natálie Lupašová, 2. Kryštof Sasínek a 3. Štěpán Košutek. Hlavním organizátorem utkání je Ondřej Veselský.
Někteří občané si oblíbili jako sport šipky. Turnaj v této hře se hraje na 4 kola
od prosince do března, každý měsíc
1 kolo. Ročníku 2018/2019 se zúčastnilo 37 hráčů. Cenu si převzal za 1. mís-

to Jiří Baláštík, za 2. místo Lukáš Kašík
a za 3. Radek Svoboda.
Skupina zájemců o nohejbal si nainstalovala na parketu u školy sítě. Když jim
to počasí dovolí, scházejí se zde, aby
se zdokonalili v této hře a hlavně si zasportovat. V letním období si pak organizují nohejbalový turnaj Poddvorov
CUP.
Také milovníci tenisu si v naší obci přijdou na své. Mohou si zahrát na víceúčelovém hřišti, které obec vybudovala
u fotbalového hřiště na konci obce, na
Vyšicku. Je k dispozici nejen fotbalovému klubu ale také všem občanům.
Nemalá skupina našich občanů se věnuje sportu a pohybu a stačí jim k tomu
okolí obce. Mám na mysli zájemce
o cykloturistiku, kteří hojně využívají vybudované cyklostezky, běžce, kteří své
každodenní tréninky provádí po silnicích a polních cestách, či ty, co si oblíbili nordic walking.
Sportovních příležitostí je v obci dost.
Záleží jen na nás, co si vybereme a co
nás zajímá. Určitě je co vylepšovat a určitě je i mnoho těch, co nejsou spokojeni. Zastupitelstvo obce je přístupné
všem návrhům a aktivitám.
Důležité je vést především děti ke sportu nebo alespoň k pohybu. Stačí, aby
rodiče přivedli své dítě na hřiště, a tak
je odlákali od světa počítačů a mobilů.
Trenéři Tělovýchovné jednoty Starý Poddvorov se o něj rádi postarají a rodiče
budou mít jistotu, že udělali něco pro
zdraví svého dítěte.
Připravila:
Miroslava Hajdová

Tenisový turnaj Starý Podvorov OPEN

www.poddvorov.cz
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Tvrdonice
Sokol Tvrdonice
Počátky tvrdonického Sokola sahají do
dvacátých let minulého století, kdy se v
souvislosti s ukončením první světové války a vznikem Československé republiky,
do té doby neobvyklou měrou, rozrůstá
činnost různých spolků a organizací.
V současné době sdružuje TJ SOKOL TVRDONICE cca 250 členů
v devíti oddílech, a to na různých výkonnostních úrovních. Těmito oddíly aktuálně jsou: oddíl kopané, oddíl nohejbalu, oddíl ARMSPORTU, oddíl JUDA, oddíl volejbalu, dále oddíl stolního tenisu, oddíl aerobiku,
oddíl tenisu a oddíl kulturistiky.
Fotbal patří v obci mezi nejoblíbenější
a nejnavštěvovanější sporty, kdy mužstvo mužů se v této sezóně pokouší
o postup do krajských soutěží.
Dále pak stojí za zmínku oddíl JUDA,
který v poslední době dosahuje i na
mezinárodní sportovní scéně výrazných
úspěchů. Je potřeba vyzdvihnout výkony mladých judistů Pavla Uhra a Milana Výběry. Zároveň oddíl JUDA pořádá
v rámci své činnosti v místní sokolovně
mládežnické turnaje na regionální, republikové a taktéž mezinárodní úrovni,
a to zpravidla za účasti více než 200 závodníků.
Připravil Milan Šenk

Sportovní aktivity SDH Tvrdonice
Kroužek mladých hasičů funguje ve
Tvrdonicích od roku 1977. Aktuálně
sdružuje okolo třiceti mladých hasičů

mládež, tak pro dospělé. Soutěž dospělých je součástí Břeclavské hasičské ligy.
Připravila Petra Bartošová

Sportovní rybolov

Úspěšní členové oddílu JUDA

ve věku 6 až 17 let. V roce 2000 zaujal roli jednoho z favoritů v okrese Břeclav a tuto pozici si stále udržuje. Děti se
převážně zapojují do soutěžní činnosti,
kde závodí hlavně v požárním útoku,ale
také ve štafetách, uzlování a branných
závodech.
Každoročně se naše družstva mladších
i starších žáků zapojují do série soutěží hry PLAMEN,která vrcholí v květnu
Okresním kolem. Již několikrát se mladým hasičům podařilo v něm zvítězit
a reprezentovat tak Břeclavsko v krajském kole.
Nemalé úspěchy sklízí na sportovním
poli také družstva dorostenců, dorostenek a mužů. Naše sdružení pořádá také
doma každoročně soutěž jak pro děti

Asi 180 členů sdružuje Moravský rybářský svaz v pobočném spolku ve Tvrdonicích. Mimo dobrovolné brigádnické
činnosti při zarybňování revíru a úpravě okolí svěřených je nejradostnější činností samotné lovení ryb. Spolek vychovává ve svém kroužku i malé rybáře, jejich počet se pohybuje mezi patnácti až dvaceti. Zkušení starší členové učí
malé rybáře zásady péče o ryby a vody
a také správným technikám rybolovu.
Spolek pořádá dvakrát ročně rybářské
závody pro dospělé i děti. Tyto bývají hojně navštěvovány rybáři ze širokého okolí. Naši členové naopak rádi zajíždějí na podobné akce pořádané okolními spolky.
Připravil Josef Tuček

Spolek rybářů pořádá dvakrát ročně rybářské závody pro dospělé i děti

Z uvedených příspěvků vyplývá, že se
tvrdonické spolky věnují hlavně práci
s mládeží. Jejich cílem není ani tak vzájemně soupeřit, ale spíše rozvíjet pocit
sounáležitosti k týmu, kolektivu, naučit
se spoléhat jeden na druhého, pochopit své spoluhráče i soupeře. Tyto dovednosti jsou potom velmi dobrým základem do budoucího života.
Je potřeba také zdůraznit, že sportovní
život netvoří jenom aktivita samotných
sportovců, ale nezbytnou a vítanou je
také, v naší obci výrazná, podpora ze
strany vedení obce i celé řady dalších
sponzorů, jak místních, tak z okolí.

Kroužek mladých hasičů

www.tvrdonice.cz
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Týnec
Současné sportovní dění v Týnci
Nejdelší tradici má Sokol Týnec, fotbalové mužstvo od r. 1929. Nyní zahrnuje mužstvo A, které má 23 členů aktivních a hraje přebor okresu s oddíly
3. třídy skupiny A. Stejný počet členů
hraje kopanou pod hlavičkou Vinných
mušek, které sdružují bývalé hráče a zájemce o rekreační kopanou. Aktivní hráči
platí členský příspěvek 400 Kč, neaktivní 200 Kč za rok. Za Týnec hrají i fotbalisté z jiných obcí. Mají k dispozici krásné udržované hřiště s umělou závlahou,
opravené kabiny se sprchami, vybavenou klubovnu, kterou za mírný poplatek
pronajímají k různým akcím. Sami patří
k nejaktivnějším organizacím v obci.
Péče o fotbalový dorost naráží na nedostatek dětí se zájmem o fotbalový sport.
Proto se činovníci fotbalových oddílů Podluží domluvili a založili Fotbalový
klub mládeže Podluží. V klubu je více
než 100 dětí z Kostic, Tvrdonic, Týnce
a Lanžhota. (Jsou zde i kluci z Hrušek,
M. N. Vsi, Břeclavi).
Samostatně by již fotbal v jednotlivých
vesnicích nebyl. Takto jsou obsazeny
všechny soutěže od přípravek až po
dorost. Výbor je složen z jednotlivých
činovníků klubů TJ z uvedených obcí.
Klub má statut tréninkového střediska
a pracují v něm špičkoví trenéři s nejvyšší licencí. Toto se odráží na kvalitě
přípravy. Klub také zajišťuje svoz dětí na
tréninky. Vše je možné i díky jednotlivým obcím, které finančně klub podporují. Letos se starší přípravka (kluci ve

Finále Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu, Náchod

věku 9 -10 let) zúčastnila 18.5.ve Tvrdonicích. Alexandria Cupu pod patronátem Tomáše Rosického. Pro kluky to je
velký fotbalový svátek. V Týnci se chystá založení předpřípravky –miniškoličky
fotbalu dětí ve věku od 4 let.
Také ženy mají zájem o pohyb. Pod hlavičkou Sokola se scházejí v pondělí
a ve čtvrtek v kulturním domě 2 skupiny na cvičení. Členský příspěvek je 100
Kč a 50 Kč pro seniorky. Cvičení je zaměřeno na protažení celého těla. Dojíždí sem několik cvičenek z okolních obcí.
K dispozici mají ženy i nepříliš moderní posilovací stroje v klubovně kulturního domu.

Mezi sportovní odvětví se zařazují mažoretky. U nás se oddíl jmenuje Zuzanky
z Týnce a pod vedením Zuzany Psotové cvičí 44 členek a členů nejen z Týnce. Zájemci od 4 do 100 let - dívky, ženy
i chlapci a muži mohou přijít na náborovou akci nebo i na trénink. Ten je 4x
týdně v kulturním domě podle věkových
skupin (úterý děti ve věku 4 až 13 let,
čtvrtek děti 8 až 14 let, sobota dívky od
15 do 26 let, neděle členové ve věku
od 27 výše). Skupiny vystupují na různých kulturních akcích. Soutěží v rámci republiky a postoupili na Mistrovství
Evropy v Chorvatsku, Mistrovství světa
v Praze a jsou mistři a I. vicemistři Evropy 2018. Dále pořádají různá soustředění a tábor. V roce 2019 s novým nárůstem členů mají 9 skladeb, které prošly kvalifikačním kolem, získali 5 zlatých
a 4 stříbrné medaile a postupy do finálového kola.

Multifunkční hřiště

Obec má pro sport vybudované v roce
2018 víceúčelové hřiště, zájemcům je
k dispozici po dohodě se správcem
hřiště, možné využití na tenis,volejbal,
nohejbal i jiné. V zimě se za mrazů polévají 2 plochy na bruslení, které jsou
hodně využívané.
Občané se věnují sportu také individuálně, někteří jsou organizováni v obcích,
které jsou větší a mají pro sport více financí a zapálené vedoucí. Jde např.
o posilování, judo, páku. V obci máme
i sportovce, kteří se individuálně věnují běhu na různé vzdálenosti, potkáte je,
jak trénují na stezkách v lese. Některým
jde jen o štíhlou linii, jiní se zúčastňují
závodů i na mezinárodní úrovni.
Je škoda, že je takový problém nalákat
děti od počítačů a televize k pohybu ať
organizovanému nebo individuálnímu.
Připravila: Věroslava Hesová

Zuzanky z Týnce

www.tynec.cz
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Mikroregion Weinviertler Dreiländereck
Lichtenštejnský region bez hranic
Řád lichtenštejnského knížete za zásluhy
pro vedoucího muzea Hanse Huyszy
Dne 4. dubna 2019 došlo k vyvrcholení 35 let prací na téma
Lichtenštejnové na zámku Wilfersdorf. Prezentací výsledků
EU projektu „Lichtenštejnský region bez hranic“, za přítomnosti mnoha čestných hostů z Česka a Rakouska, byl úspěch
důstojně oslaven. Formou tří tištěných děl, vždy v německém
a českém vydání, byla působivě zpracována téměř 900-letá
přítomnost rodu Lichtenštejnů. Zvláštností tohoto projektu je
mimo jiné to, že jím byly dotčeny 3 státy - Lichtenštejnsko,
Rakousko a Česko.
V rámci prezentace 4.4.2019 byla oceněna knížetem von Liechtenstein také dlouholetá budovatelská práce a úspěšná
realizace ideí v lichtenštejnském zámku Wilfersdorf. Propůjčením komturského kříže řádu za zásluhy lichtenštejnského
knížete zakladateli muzea Wilfersdorf Hanse Huyszy mu bylo
poděkováno za jeho neúnavnou práci. Předání se ujal syn
knížete von Liechtenstein, princ Constantin a velvyslankyně
Knížectví Liechtenstein v Rakousku a Česku, Maria-Pia Kothbauer, princezna von Liechtenstein.

Regionální manažer H. Hansy odchází do důchodu

V létě roku 1993, kdy byl ustanoven zemským pověřencem
pro region Weinviertel, začal DI Hermann Hansy s referendem o přistoupení Rakouska do EU v roce 1994 a vstupem
Rakouska do EU roku 1995 okamžitě pracovat na tom, aby
Weinviertel byl připraven na výzvy nové regionální politiky EU
a podpůrných institucí EU. Společně se založeným regionálním svazem Europaregion Weinviertel se spojily obce v mikroregionu. Díky spolupráci a celoplošné péči o Weinviertel pod vedením mikroregionu a Leader-regionu byly vytvořeny struktury vhodné pro projekty z EU. Hansy rozpoznal již
brzy potenciál přeshraničních podpůrných programů INTERREG pro příhraniční regiony a velkou šanci pro Weinviertel ve
spolupráci s Jižní Moravou a Západním Slovenskem. Založil
v Rakousku první EUREGIO s dvěma východoevropskými regiony - EUREGIO Weinviertel - Jižní Morava - Západní Slovensko. Již 20 let existuje v Dolním Rakousku a na Jižní Moravě Mikroregionální fond, který dosud podpořil kolem 1000
malých
přeshraničních iniciativ. V Bratislavě je poprvé společná projektová kancelář Dolního Rakouska a hlavního města
Slovenska.
Za zvláštní zásluhy o
obce ve Weinviertelu obdržel dlouholetý manažer Weinviertelu Hermann Hansy
čestný odznak Svazu
„Mister Weinviertel“ Hermann Hansy
obcí Dolního Rakouss přáteli regionu Weinviertel
ka, který mu předal viceprezident DI Johannes Pressl. V zámeckém sklepě Winfersdorf se „Mister Weinviertel“ rozloučil a odešel do zasloužené penze. Hermann Hansy se ujme přeshraniční koordinace
v rámci příprav na dolnorakouskou zemskou výstavu 2022
v Marcheggu se slovenskými sousedícími obcemi.

Grenzenlose Liechtensteinregion
Fürstlich Liechtensteinischer Verdienstorden
für Museumsleiter Hans Huysza
Ein Höhepunkt der über 35-jährigen Bemühungen, das Thema
Liechtenstein im Schloss Wilfersdorf aufzubauen, wurde am
4. April 2019 erreicht. Mit der Präsentation der Ergebnisse
des EU- Projektes „Grenzenlose Liechtensteinregion“, in
Anwesenheit von vielen Ehrengästen aus Tschechien und
Österreich wurde der Erfolg eindrucksvoll bestätigt. In Form
von drei Druckwerken, jeweils in deutscher und tschechischer
Ausgabe, wurde die beinahe 900-jährige Präsenz der Familie
Liechtenstein eindrucksvoll aufgearbeitet. Die Besonderheit
dieses Projektes ist unter anderem, dass 3 Staaten Liechtenstein, Österreich und Tschechien betroffen sind.
Im Rahmen der Präsentation am 4.4.2019 wurde auch vom
Fürsten von Liechtenstein die langjährige Aufbauarbeit und die
erfolgreiche Umsetzung der Ideen im Liechtenstein Schloss
Wilfersdorf eindrucksvoll gewürdigt. Mit der Verleihung des
Komturkreuzes des Fürstlich Liechtensteinischen Verdienstordens an den Gründer des Museums Wilfersdorf Hans
Huysza, wurde für seine unermüdliche Arbeit gedankt. Die
Überreichung erfolgte durch den Sohn des Fürsten von
Liechtenstein, Prinz Constantin und der Botschafterin des
Fürstentums Liechtenstein in Österreich und Tschechien,
Maria- Pia Kothbauer, Prinzessin von und zu Liechtenstein.

Regionalmanager Hermann Hansy in den Ruhestand
verabschiedet
Im Sommer 1993 als Landesbeauftragter für das Weinviertel
eingesetzt, hat DI Hermann Hansy mit Volksabstimmung zum
EU-Beitritt Österreichs zur Europäischen Union 1994 und dem
EU-Betritt Österreichs ab 1995 sofort begonnen, das Weinviertel
auf die Herausforderungen der neuen EU-Regionalpolitik und
der EU-Förderinstrumentarien fit zu machen. Gemeinsam
mit dem gegründeten Regionalverband Europaregion
Weinviertel wurden die Gemeinden in Kleinregionen und
interkommunale Kooperationen zusammengeführt und
eine flächendeckende Betreuung des Weinviertel durch
Kleinregionen und Leader-Region gewährleistet und damit
EU-projekttaugliche Strukturen geschaffen. Hansy erkannte
schon früh das Potenzial der grenzüberschreitenden
INTERREG-Förderprogramme für die Grenzregionen und als
große Chance für das Weinviertel, in Zusammenarbeit mit
Südmähren und der Westslowakei. Er gründete in Österreich
die erste EUREGIO mit zwei osteuropäischen Regionen –
die EUREGIO Weinviertel – Südmähren – Westslowakei. Seit
20 Jahren gibt es in NÖ mit Südmähren den Kleinprojektefonds,
mit dem bisher rund 1000 kleine grenzüberschreitende
Initiativen unterstützt wurden. Mit der Stadt Bratislava gibt es
erstmals ein gemeinsames Projektbüro Niederösterreichs mit
der slowakischen Hauptstadt.
Für besondere Verdienste um die Gemeinden im Weinviertel
erhielt der langjährige Weinviertel-Manager Hermann Hansy
die Ehrennadel des NÖ Gemeindebundes von Vizepräsident
Bgm. DI Johannes Pressl überreicht. In der Schlosskellerei
Wilfersdorf wurde der „Mister Weinviertel“ in den
wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Hermann Hansy
wird die grenzüberschreitende Koordination im Rahmen der
Vorbereitungen zur NÖ Landesausstellung 2022 in Marchegg
mit den slowakischen Nachbargemeinden übernehmen.

www.wde.at
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Kalendář akcí na Podluží
Datum

Obec

Název akce

červenec 2019
1.7.
5.7.

Lanžhot
Lužice
Mikulčice
Mikulčice

6.7.

6.7.

Divad. představení Velká Zebra
Veterán Cup
Cyrilometodějská pouť
Výstava loutkové divadlo F. Mikuleckého

Datum

Obec

Název akce

25.-27.8.

Hrušky

Bartolomějské hody

28.-31.8.

Tvrdonice

Letní kino

30.8.

Tvrdonice

Rozloučení s prázdninami

31.8.

Hrušky

Hruškiáda

31.8.

Lužice

Prkačcup

Nový Poddvorov

Hody

Týnec

Hody - beseda u cimbálu

Hrušky

Otevřené sklepy

Kostice

Rybářský výlet - zábava

Lužice

Předhodový večer

září 2019
1.9.

7.7.

Mikulčice

Výstava loutkové divadlo F. Mikuleckého

Dolní Bojanovice

Zarážání hory

7.-9.7.

Lužice

Cyrilské hody

Kostice

Country zábava

9.-10.7.

Lanžhot

Letní kino

Mikulčice

Výstava - loutkové divadlo F. Mikuleckého

12.-13.7.

Kostice

Motohody

1.-2.9.

Týnec

Hody

13.7.

Mikulčice

Vinaři na hradišti

7.9.

Prušánky

Zarážání hory

Lanžhot

Krojový výlet

Lužice

Vinobraní

14.7.

Mikulčice

Výstava loutkové divadlo F. Mikuleckého

Kostice

Den obce

16.7.

Josefov

Ruční stavění máje

Josefov

Zarážání hory

20.7.

Josefov

Podlužácká beseda u cimbálu

Moravský Žižkov

Zarážání hory

Ladná

Fotbalový turnaj ulic

8.9.

Tvrdonice

Slavnost posvěcení kostela sv. Mikuláše

Lanžhot

Lanžhot Na fest

9.9.

Mikulčice

Dýňové pondělí

Hrušky

Hasičské závody

13.9.

Lanžhot

Předhodovní zpívání

Mikulčice

Výstava loutkové divadlo F. Mikuleckého

14.9.

Týnec

Soutěž gulášů a burčáků

21.-23.7.

Josefov

Tradiční krojové hody

Lanžhot

Stavjaní máje

26.7.

Josefov

Pohodová zábava u cimbálu

Josefov

Josefovský helovín

27.7.

Tvrdonice

Ruční stavění máje

14.9.

Lužice

Výstava drobného zvířectva

Josefov

Turnaj ulic obce v malé kopané

14.-15.9.

Starý Poddvorov

Dýňový víkend

Mikulčice

Výstava loutkové divadlo F. Mikuleckého

15.-17.9.

Lanžhot

Hody

20.9.

Ladná

Předhodovní zpívání

21.9.

Hrušky

Giláš Cup

Prušánky

Vinobraní pod Nechory

21.9.

Lužice

Burčák Open

21.-22.9.

Ladná

Krojované hody

Lanžhot

Hodky

Mikulčice

Zahrádkářská výstava

22.9.

Mikulčice

Burčáková šestka

27.9.

Mikulčice

Akropole Cross - běh Rasticovým městem Morava

28.9.

Kostice

Podzimní posezení na Kopance - rybaření

Ladná

Krojované hodky

28.-29.9.

Mikulčice

Otevřené ateliéry na Jižní Moravě

29.9.-2.10.

Dolní Bojanovice

Svatováclavské hody

Tvrdonice

Setkání seniorů

Prušánky

Beseda se seniory

Dolní Bojanovice

Pochod slováckými vinohrady

21.7.

28.7.

srpen 2019
2-5.8.
3.8.

Starý Poddvorov
Tvrdonice

Zpívání pod tvrdonsků májů

Mikulčice

Den otevřených dveří - firma Bartoník -10 let

Prušánky

Noční soutěž SDH "O pohár starosty obce"

Josefov
4.8.
4.-6.8.
10.8.

Mikulčice
Tvrdonice

Pohárový turnaj ve fotbale
Výstava - loutkové divadlo F. Mikuleckého
Krojované hody

Prušánky

Předhodová zábava u cimbálu

Kostice

Rybářský výlet - zábava

Josefov

Plkač Trophy Cup - 9. ročník

Lanžhot

11.-13.8.

Tradiční krojované hody

Prušánky

Den koní
Krojované hody
XIX. ročník veřejné soutěže ve střelbě z pistole

říjen 2019

Mikulčice

Výstava - loutkové divadlo F. Mikuleckého

4.10.

16.8.

Mikulčice

Těšice - Mikulčice - zápas v kopané

16.-17.8.

Kostice

Motosraz "Bahenní párty"

17.8.

Moravský Žižkov

Předhodové zpívání

Tvrdonice

Vaření kotlíkových gulášů

Lanžhot

Zahrávání hodů

Josefov

Pochod slováckými vinohrady

Mikulčice

Předhodový večer

5.-6.10.

Mikulčice

Bubenická dílna

18.8.

Mikulčice

Výstava - loutkové divadlo F. Mikuleckého

6.10.

Dolní Bojanovice

Hodky s vinobraním

18.-20.8.

Moravský Žižkov

Krojové hody

9.10.

Hrušky

Běh Boba Zháňala

Mikulčice

Mikulecké hody

12.10.

Kostice

Předhodovní zpívání, stavjaní máje

23.8.

Prušánky

Rozloučení s prázdninami

13.-14.10.

Kostice

Hody

24.8.

Hrušky

Předhodové zpívání

19.10.

Josefov

Drakiáda

Mikulčice

Otevřené sklepy

Ladná

Drakiáda

Kostice

Krojový výlet

24.10.

Hrušky

Lampionový průvod

24. - 25.8.

Mikulčice

Výstava-loutkové divadlo F.Mikuleckého

26.10.

Prušánky

Gulášfest, Tradiční podzimní výstava

25.8.

Starý Poddvorov

Mlynářské odpoledne

27.10.-10.-11. Mikulčice

11.8.

Mikulčice

5.10.

www.podluzi.cz

Výstava obrazů Ing. Jančara
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Kalendář akcí na Podluží
Datum

Obec

Datum

Název akce

listopad 2019
8.11.

Mikulčice

Podzimní setkání seniorů

Obec

Název akce

Mikulčice

Balonky k Ježíškovi

Kostice

Mikulášský turnaj v judu (sokolovna)

Josefov

Výstava andělů

Ladná

Adventní neděle s …

Martinské posezení

7.-8.12.

Moravský Žižkov

Svatomartinská husa

8.12.

12.11.

Prušánky

Divad. představení Plejtvák

15.11.

Starý Poddvorov

Lampionový průvod

17.11.

Mikulčice

Karneval pro děti

13.12.

Mikulčice

Pochod světlušek

Prušánky

Vánoční výstava

Kostice

Vánoční zpívání

9.11.

Prušánky

10.12.

22.11.

Kostice

Předvánoční setkání seniorů

13.-15.12.

23.11.

Hrušky

Dívčí vínek

14.12.

Prušánky

K Nechorám za mladým vínem

Josefov

Josefovská setkání

15.12.

Mikulčice

"Bílá krása" výstava výšivek

Mikulčice

Vánoční dílnička

Týnec

Ochutnávka mladých vín a zabijačkové speciality

Ladná

Adventní neděle s …
Vánoční besídka

24.11.

Mikulčice

"Bílá krása" - výstava výšivek

Starý Poddvorov

29.11.

Kostice

Mikulášký jarmark a rozsvícení ván. stromu

Mikulčice

"Bílá krása" - výstava výšivek

30.11.

Lanžhot

Vánoční jarmark

19.12.

Hrušky

Ohňostroj Hrušecké stavební s.r.o.

22.12.

Ladná

Adventní neděle s …

Mikulčice

Vánoční koncert

prosinec 2019
1.-8.12.

Dolní Bojanovice

Vánoční výstava

1.12.

Týnec

Rozsvícení ván. stromu

Nový Poddvorov

Rozsvícení ván. stromu

Prušánky

Rozsvícení ván. stromu

1.12.

5.12.

Starý Poddvorov

Rozsvícení ván. stromu

Lužice

Rozsvícení ván. stromu

Josefov

Rozsvícení ván. stromu

Mikulčice

Zpívání u ván. stromu

Ladná

Adventní neděle s …

Ladná

Mikulášská nadílka u kostela

Nový Poddvorov

Mikulášská nadílka

Josefov

Mikulášská besídka

6.12.

Tvrdonice

Slavnost patrona místního kostela sv. Mikuláše

7.12.

Hrušky

Vánoční veselení

Starý Poddvorov

Ván. turnaj ve stolním tenise

Tvrdonice

Mikulášský jarmark

Mikulčice

"Bílá krása" - výstava výšivek

24.12.

Prušánky

Ván. koledování

Týnec

Půlnoční troubení z kostelní věže

26.12.

Lanžhot

Žehnání koní, Štěpánská zábava

Tvrdonice

Svěcení vína

Hrušky

Štěpánská ochutnávka mladých vín

Prušánky

Štěpánský turnaj v ping-pongu

27.12.

Josefov

Ván. turnaj ve šnopsu

28.12.

Mikulčice

Košt mladých vín

Josefov

Silvestrovský turnaj ve stolním tenise

29.12.

Josefov

Mistrovství Josefova ve Stiga hokeji

Mikulčice

"Bílá krása" výstava výšivek

30.12.

Tvrdonice

Dívčí vínek

31.12.

Lužice

Ukončení plav. sezony a rozlouč.se starým rokem u Cihelny

Josefov

Silvestrovský ohňostroj

Tvrdonice

Silvestrovský ohňostroj

Přehled výrobců krojů
a součástí krojů na Podluží

najdete na webu:
https://slovackyregion.cz/podluzi/
nabidka-regionu/vyrobci-lidovych-kroju

Chcete se zviditelnit v celém Regionu Podluží?
Inzerujte v časopisu ZVONY PODLUŽÍ
Více než 8000 výtisků!
Přístupné ceny
a podmínky pro všechny.
Bližší informace na tel.: 777 328 062
nebo e-mailu: info@podluzi.cz

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

www.podluzi.cz
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rojovaná chasa před Orlovnou

Místní akční skupina rozděluje miliony na nové výzvy
První měsíce letošního roku byly pro
Místní akční skupinu Jižní Slovácko, z.s.
(MAS Jižní Slovácko) ve znamení příjmu
žádostí do dotačních výzev MAS. Byly
administrovány 3 výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu
(IROP). Díky těmto dotacím budou v našem regionu zasahovat 3 nové hasičské cisterny, a na nové moderní učebny dílen, přírodních věd nebo jazykové
učebny se mohou těšit žáci ZŠ Podluží a Hodonínska. Ve třech výzvách bylo
vybráno celkem jedenáct projektů za 38
mil. Kč.
Dále MAS připravila vyhlášení dalších
výzev z Operačního programu Životní
prostředí (OPŽP), Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) a Programu
rozvoje venkova (PRV). Aktuální vyhlášené výzvy ukazuje tabulka. V průběhu měsíce června budou vyhlášeny další výzvy v programu IROP. Veškeré informace o našich výzvách naleznete na
www.jiznislovacko.cz

MAS změnila své logo!

V souvislosti se
změnou názvu MAS
došlo také ke změně loga MAS.
Autorkou je Mgr. Art.
Yvona Jandáková.
Inovovaný
název
MAS je začleněn do kruhu, ve kterém
jsou umístěny atributy, které symbolizují naše území, vinný kraj, jih. Změna názvu a loga přinesla také nový kabát našim webovým stránkám. Přesvědčte se
na www.jiznislovacko.cz

Název výzvy

Ukončení příjmu
žádostí

Alokace výzvy

3. OPZ Prorodinná opatření (příměstské tábory)

21.6.2019

5 300 375 Kč

4. OPZ Sociální podnikání II

21.6.2019

1 022 350 Kč

5. OPZ Podpora zaměstnanosti

10.9.2019

3 199 500 Kč

3. PRV Konkurenceschopné zemědělství

28.6.2019

3. PRV Nezemědělské podnikání

28.6.2019

3. PRV Zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů

28.6.2019

3 000 000 Kč
(částka dotace)
3 500 000 Kč
(částka dotace)
250 000 Kč
(částka dotace)

3. PRV Sdílení zařízení a zdrojů

28.6.2019

1. OPŽP Realizace sídelní zeleně

18.9.2019

1 000 000 Kč
(částka dotace)
4 832 500 Kč

2. OPŽP Realizace ÚSES a protierozních opatření

18.9.2019

8 375 000 Kč

Projekt přeshraniční spolupráce
MAS Jižní Slovácko a Rezort Piešťany
MAS uspěla se svou žádostí o dotaci na projekt přeshraniční spolupráce. Našim
partnerem je slovenská Oblastní organizace cestovního ruchu Rezort Piěšťany, se
kterou společně naplňujeme aktivity projektu. Cílem projektu je navázání a posilování úspěšné spolupráce partnerů v česko-slovenském příhraničním regionu
v oblasti rozšíření nabídky služeb, zvyšování kvality a dostupnosti informací o tomto území pro obyvatele a návštěvníky obou těchto regionů. V květnu proběhly vzájemné návštěvy partnerů, jejichž součástí byly semináře zaměřené na oblast lázeňství a vinařství. My jsme naše partnery pozvali do Sonnentoru, navštívili jsme Větrný
mlýn ve Starém Poddvorově, Starý kvartýr v Lužicích a Lázně Hodonín. Výstupem
projektu je i vybavení informačního místa v Regionálním centru v Hodoníně. Propagujeme region a návštěvníky vítáme ve zbrusu novém zázemí.

Věnujeme se vzdělávání

V rámci projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Hodonín (MAP II) jsme započali druhé kolo setkávání předmětových kabinetů a pracovních skupin. Na
těchto jednáních řeší aktéři MAP II problematiku daného oboru a metodické
pomůcky. Podle požadavků pedagogů proběhly dva semináře, a to na téma
Nadaný žáka a jeho identifikace a Matematická pregramotnost v MŠ. V blízké
době bude svolán Řídící výbor, kde budeme řešit další aktivity, které se uskuteční v následujícím období.
Kolektiv MAS

Setkání partnerů přeshraničního projektu ve vinařství Víno Sýkora v Čejkovicích

www.jiznislovacko.cz
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Kontakty - Místní akční skupina Jižní Slovácko, z.s.
Ing. Josef Smetana

předseda spolku

smetana@jiznislovacko.cz

(+420) 777 328 052

Bc. Patrícia Juráňová

místopředseda spolku

p.juranova@gmail.com

(+420) 775 393 663

Ing. Blanka Přidalová

pridalova@jiznislovacko.cz

(+420) 775 004 582

krivankova@jiznislovacko.cz

(+420) 776 742 622

Denisa Přibylová

vedoucí kanceláře MAS,
manažer pro IROP a OPZ
zástupce vedoucí kanceláře
a manažer pro PRV
manažer projektu MAP II

pribylova@jiznislovacko.cz

(+420) 775 004 581

Ing. Helena Chrástková

specialista OPŽP a OPZ

chrastkova@jiznislovacko.cz

(+420) 608 061 382

Bc. Jan Prokeš

specialista projektu
Klimatická zeleň a PRV
projektový manažer

prokes@jiznislovacko.cz

(+420) 608 950 593

pracovník Regionálního centra
Hodonín, realizace výstav

info@regionalko.cz

Ing. Petra Křivánková, Ph.D.

Radim Ilčík
Hana Šupálková

ilcik@jiznislovacko.cz
(+420) 608 934 142

Slovácko jako atraktivní místo pro naše i zahraniční turisty
Pomoci cestovnímu ruchu a ukázat Slovácko jako region, který je pro turisty
příjemný a stojí za to ho navštívit na delší dobu. To je v kostce hlavní úkol Turistické asociace Slovácko (TAS), organizace, kterou v roce 2017 spolu založili svazky obcí, místní akční skupiny
a podnikatelé z Horňácka, Kyjovska,
Strážnicka, Veselska a také Podluží
a Hodonínska.
Na základě uzavřené partnerské smlouvy spolupracuje TAS s Regionem Slovácko se sídlem v Uherském Hradišti.

TAS společně s Regionem Slovácko vydala propagační materiál TOP akcí regionu
v roce 2019. K dostání je ve všech informačních centrech Slovácka

Prvním výsledkem této spolupráce je již
probíhající kompletní rekonstrukce turistického portálu www.slovacko.cz
Pod novým logem je společně propagováno celé Slovácko rozprostírající se na
území Jihomoravského a Zlínského kraje. Obě organizace také společně připravují propagační materiály nebo také
např. akci Víkend otevřených památkových domků na Slovácku, která se
pravidelně koná první víkend v červnu
a poslední dva roky se jí účastní už kolem padesátky subjektů.
Centrála cestovního ruchu – jižní Morava (CCRJM) v roce 2018 certifikovala TAS jako organizaci destinačního managementu pro turistickou oblast Slovácka. TAS je díky tomu prodlouženou
rukou centrály v regionu. Pro její marketingovou činnost poskytuje tipy, zajišťuje podklady či shromažďuje data.
I proto v roce 2019 přebrala TAS technické zajištění pultů Slovácka při veletrzích cestovního ruchu v rámci stánků
jižní Moravy.
Po celý rok TAS vyhledává v nabídce
pořadatelů akcí ty nejzajímavější a poskytuje tipy na ně do pořadů v rádiích,
upozorňuje na ně na svém facebookovém profilu nebo zpracovává články pro
média.
TAS právě připravuje možnost zapojení všech subjektů z oblasti cestovního ruchu na Slovácku. Pokud pracujete
v tomto odvětví a chcete být jako první

www.jiznislovacko.cz

u nových informací nebo mít možnost
získat výhodnější pozici v propagačních aktivitách Slovácka na webu či
v tištěných materiálech, můžete se stát
tzv. přidruženým členem organizace.
Naším cílem není jen samotná propagace turistického oblasti Slovácko, ale
i vytvoření dobrých podmínek pro spolupráci všech, kteří se v odvětví cestovního ruchu pohybují.
Více informací o činnosti TAS:
www.taslovacko.cz
www.facebook.com/TASlovacko

Členové Turistické asociace Slovácko:
MAS Jižní Slovácko
MAS Kyjovské Slovácko v pohybu
MAS Strážnicko
DSO Obce pro Baťův kanál
DSO Mikroregion Horňácko
Společenstvo podnikatelů v cestovním
ruchu okresu Hodonín

22

rojovaná chasa před Orlovnou??In

Chcete se zviditelnit
v celém Regionu Podluží?
Inzerujte v časopisu
ZVONY PODLUŽÍ
Více než 8000 výtisků!
Bližší informace
na tel.: 777 328 062
nebo e-mailu: info@podluzi.cz

www.podluzi.cz
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Přehlídka dětských folklorních souborů v Dolních Bojanovicích

Verbíř Podluží ve Starém Poddvorově

Zpěváček Podluží ve Starém Poddvorově

Zpravodaj Zvony Podluží, vydává Region Podluží. Adresa: Náměstí 177/2, 691 51 Lanžhot, www.podluzi.cz, e-mail: info@podluzi.cz,
IČ: 69650284. Redakční rada: Ing. Petr Hynek, odp. redaktor (petrhynek@hotmail.cz), Ing. Josef Smetana (smetana@podluzi.cz). Redakční
uzávěrka: 25.10.2019. Grafický návrh: Yvona Jandáková, sazba: Ing. Petr Hynek, tisk: Tiskárna Pálka Břeclav. Foto na titulní straně: Denisa
Spevárová. Neprodejné! Rozšiřováno roznáškovou službou.

