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Téma vydání - turistický ruch na Podluží
Je asi zbytečné opakovat, jak zásadně šíření koronaviru ovlivnilo cestovní
ruch. Doplatilo na to spoustu hospodských, ubytovatelů i vinařů na Podluží.
Co ale není zbytečné, je vyzývat obyvatele, aby se snažili podpořit své regionální podnikatele. Třeba jen tím, že
letos nepojedeme na dovolenou k moři,
ale vybereme si pobyt třeba jen na druhém konci Slovácka. A když si budeme chtít udělat výlet, vezmeme kola
a pojedeme hledat neprozkoumaná místa v okolních obcích. Koupíme si láhev
u vinaře, který zrovna bude mít otevřené
dveře u sklepa, poobědváme v restauraci, na kterou narazíme, zajdeme uhasit žízeň tam, kde točí pivo z nedalekého minipivovaru…
V době karantény mnoho lidí vyrazilo
do přírody, kde bylo bezpečno. Objevili,
že jsou krásná místa doslova na dosah.
Proč v tom nepokračovat dál? Přiznejme si, kdo z nás má na kole proježděné

všechny polní cesty v katastru své obce?
A co teprve v té sousední. Zkusme jen
tak vyrazit i s tím rizikem, že budeme
bloudit v polích. Až nakonec dojedeme
do nějaké obce, budeme mít takový hlad
a žízeň, že ještě rádi podpoříme tamní
hostinské. A když pojedete do sousední
obce přímo, zkuste jí jen neprojet hlavním tahem, ale odbočte z něj. Zpomalte,

pozorujte okolí a když vás něco zaujme,
zastavte a zeptejte se místních na podrobnosti. Zjistíte, že je toho ještě mnoho, co o místech na Podluží nevíte.
Něco málo z toho se můžete dovědět už
nyní, když si pozorně přečtete následující strany Zvonů z Podluží…
Zdeněk Šmýd,
Turistická asociace Slovácko

Nový most přes řeku Moravu se stal další spojkou pro turistický ruch na Podluží a Slovensku

Slovo předsedy Regionu Podluží
Vážení spoluobčané z Podluží
i Hanáckého Slovácka,
letošní jaro nám ukázalo, jak jsme jako
společnost zranitelní, ale také že se
umíme v těžkých situacích spojit, tak
jako nesčetněkrát v minulosti.
Nemoc, která nás ohrožovala, je na
ústupu, opatření Vlády naší republiky
zafungovala a my, jako občané našeho
státu, jsme skvěle spolupracovali. Na
každém konci je vždy nejkrásnější začátek něčeho nového, ale začátek ekonomické krize po konci krize koronavirové není dvakrát krásný. Období blahobytu končí a je jen na nás, jak se s tím
vypořádáme. Že nám stát moc nepomůže, tím si můžeme být jisti, jako si můžeme být jisti skutečností, že nepřijde
druhá vlna koronavirové krize, přestože
zdravotní systém by ji zvládl a my jistě
také, ale nezvládli bychom ještě hlubší
dopady na ekonomiku a hospodářství,
a to je pro nás částečně dobrá zpráva. Vln nejrůznějších krizí může být tolik, kolik si kdo bude přát, proto buďme
trpěliví, ale nesmíme si na druhou stranu nechat vše líbit.
Když v naší republice propukla epidemie koronaviru SARS CoV-2 (COVID-19)
a naše Vláda vyhlásila nouzový stav
a vydala tvrdá opatření za účelem zmír-

nění šíření této nemoci, byli to právě občané našeho státu a starostové obcí,
kdo okamžitě zareagovali a pomohli. Na představitelích Vlády našeho státu bylo a je, aby se o své spoluobčany, podnikatele, složky státu a obce postarali, co možná nejrychleji a účinným
způsobem.
Chci upřímně poděkovat všem, kdo šili
roušky pro své spoluobčany a potřebné lidi, také všem zdravotníkům, lékařům, zdravotním sestrám, lékárníkům,
hasičům, policistům, pracovníkům sociálních služeb i jiným složkám za jejich
obětavou práci pro nás všechny. Velké poděkování a uznání si zaslouží také
pedagogičtí pracovníci a rodiče, především však maminky za to, že se učily s dětmi, které jsou doma a měly samostudium, protože právě v nadcházející době poznamenané současným stavem bude vzdělání a investice do něj
velmi důležité.
Nic není jednoduché a nejsem generál
po válce, jak se s oblibou snažíme zbavit objektivního názoru, ale jsem nucen
konstatovat, že za neočekávanou situaci vzniklé koronavirové krize a následné krize ekonomické nenesou odpovědnost občané, podnikatelé, ani obce,
města a kraje. Důsledky musí nést stát,

www.podluzi.cz

Mgr. Vojtěch Pospíšil,
předseda Regionu Podluží

který se jako jediný dokáže s tímto vyrovnat a podporou podnikatelského
prostředí a podporou společenství občanů, kterým jsou obce, města a kraje,
tak znovu nastartuje růst ekonomiky.
Stát musí pomoci svým občanům tím,
že pokud se víc a víc zadlužuje na dorovnání výpadku na příjmové straně
státního rozpočtu, jehož součástí jsou
i rozpočty obcí, měst a krajů, pak jim
tyto finanční prostředky musí dle zákona o rozpočtovém určení daní poskytnout, aby byla zachována rozpočtová
odpovědnost.
(Pokračování na str. 3)

02

Slovo předsedy...
Jedině pak mohou představitelé obcí,
měst a krajů za použití svých finančních
prostředků výrazně pomoci s nastartováním ekonomiky!

Letité tiché kroky k centralizaci
obcí se změnily v rázné pochodování!
Nedejme si vzít svobodu rozhodování v našich obcích, městech a krajích.
Vláda se rozhodla potrestat obce za pomoc občanům tím, že jim vzala až 30 %
příjmů (a může to být i více) a až na základě tlaku veřejnosti se rozhodla slíbit
obcím vrátit cca 5 % příjmů, ale takovým způsobem, že ty prostředky nebude snadné použít pro své občany. Může
se stát, že menší obce nebudou mít
brzy ani na běžný provoz. Chci naivně
věřit, že těch zbylých 25 %, které státu zbudou, bude použito na prospěšné
věci pro občany a firmy v našem státu.
Celá tato záležitost je ovšem protiústavním zásahem do práv obcí, měst a krajů. Vláda cílí na samosprávu ve smyslu, aby byla finančně závislá na státu,
na jeho dotacích a rozhodování úředníků mimo území obcí o přidělování peněz obcím. Tomu se lidově říká podporování korupce. Pokud si obce nebudou moci samy spravovat své rozpočty
a k tomuto, dle mého soudu náš stát
začíná směřovat, pak upadne společenský, ale především ekonomický život v obcích. Vždyť zakázky obcí, měst
a krajů tvoří až 25 % ročního HDP. Je třeba si také uvědomit, že obec je přede-

Z důvodu krácení rozpočtů samospráv se
v úterý 16.6. konala v Praze na Malostranském náměstí demonstrace, kde se sešli starostové napříč ČR. Za Region Podluží se zúčastnili: starostka Ladné Mgr. Renáta Priesterrathová, starostka Týnce Mgr. Hana Zoubková, starostové Kostic Mgr. Libor Balga,
Moravského Žižkova Mgr. Josef Osička a Josefova Mgr. Vojtěch Pospíšil.

vším jevem společenským a ústava občanům a jejich obcím garantuje právo
na samosprávu a samostatně hospodařit
s finančními prostředky na svém území
pro své občany. Starostky a starostové
jsou svým občanům nejblíže a jsou vždy
připraveni pomoci. Já osobně za samosprávu obcí bojuji a budu bojovat vždy!
Stát na nás zapomene vždy, když my
budeme chtít a kdy to bude potřebovat!
Hrdé obce, sebevědomý kraj!

Voda a těžba štěrkopísku
V naší republice je již 5 let extrémní sucho a všichni se shodneme s odborníky, že nejen my a obce, ale především
stát musí činit opatření pro zadržování vody v krajině a chránit zdroje vody

O čem se mluví v Regionu Podluží
• Poslední lednový den, se v Dolních
Bojanovicích uskutečnil 17. ples obcí
Regionu Podluží. K tanci a poslechu
hrála dechová hudba Bojané, Kapela Eremy a cimbálová muzika Zádruha. Polonézou zahájili ples žáci devátých tříd místní základní školy. Půlnočním překvapením pak pro všechny bylo
působivé vystoupení, na motiv televizní
show „Tvoje tvář má známý hlas“, v podání sourozenců Herkových. V jejich
podání mohli účastníci plesu vidět např.
Jarmilu Šulákovou, Karla Gotta či Věru
Špinarovou. V roce 2021 se ples uskuteční v Moravském Žižkově.
• Další akce pořádané pod hlavičkou
Regionu Podluží však letos musely být
z důvodu hrozby koronavirové náka-

zy zrušeny či přeloženy. Novým termínem konání IX. ročníku Zpěváčci Podluží je neděle 4.10.2020, místem zůstává obec Starý Poddvorov. XIV. ročník Verbíři Podluží se uskuteční v neděli 25.10.2020 v Hruškách a XVI. ročník Přehlídky dětských folklorních souborů ve Tvrdonicích se uskuteční v neděli 8.11.2020. Cyklovýlet „Otvírání jara
na Podluží a Hodonínsku“ pak proběhne
11.9.2020 a bude věnován už podzimním tématům.
• Rozhledna „Na Podluží“ – přijeďte se
osvěžit na jedno z nejvyšších a největrnějších míst v našem regionu a pokochat se zajímavým pohledem z výšky
30 metrů, který vám nabízí ochoz naší
regionální rozhledny u Nového Poddvo-

www.podluzi.cz

jako životadárné tekutiny. Přesto může
dojít k tomu, že stát povolí těžbu štěrkopísku u 3 největšího zdroje pitné vody
v republice mezi Moravským Pískem
a Uherským Ostrohem, který zásobuje
140 tisíc obyvatel Hodonínska a Břeclavska. V záležitosti ochrany tohoto vodního zdroje již mnoho let bojuje paní senátorka za Hodonínsko, Anna Hubáčková. Zdvořile Vás žádám, pomozte nám
chránit zdroje vody.
Štěrku se nenapijeme!

Hody na Podluží
Tím, jak dochází k rozvolňování koronakrizových opatření, je třeba také začít žít společenským životem. Nám lidem kontakt s ostatními lidmi po ty dva
měsíce chyběl a už nyní i v létě budeme mít příležitost opět být se svými přáteli ve větších počtech, a to se týká
i hodů v našich obcích a městech. Hody
jsou zpravidla největším světským svátkem v obci a poděkováním za hojný rok.
Hody na Podluží i Hanáckém Slovácku
v drtivé většině budou, dle možností dané
obce a jejích pravidel s možnými omezeními vzhledem k případným opatřením.
Kdo se nebude cítit dobře, ať si nechá
hodování na příští rok a kdo chce, nech
hodovat dojde.
Milí spoluobčané, přeji nám všem pevné zdraví, nemocným ať se uzdraví, potkávejme se, žijme a mějme co nejkrásnější léto.
Mgr. Vojtěch Pospíšil,
předseda Regionu Podluží
rova. Každý den je zde otevřen také informační kiosek, kde se můžete nejen
občerstvit, ale také si zakoupit turistické známky, pohlednice aj. Rozhledna
je návštěvníkům přístupna neomezeně
a vstup není zpoplatněn.
• 20. jubilejní ročník turnaje v kuželkách
obcí Regionu Podluží „O pohár starosty
města Lanžhot“ se uskutečnil ve čtvrtek 11.června 2020. Tentokrát se turnaj odehrával po celé odpoledne a soutěžilo všech 12 týmů současně. Ve večerních hodinách byly známy také výsledky: 1. místo družstvo z Prušánek,
2. místo domácí družstvo z Lanžhota
a 3. místo vybojovala obec Nový Poddvorov. Nejlepším hráčem se stal Libor
Jablonický z Lanžhota.
Bc. Eliška Petrlová,
manažerka Regionu Podluží
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Dolní Bojanovice
Zastavte se v Dolních Bojanovicích
Dolní Bojanovice jsou na Podluží známé
především pro folklorní a kulturní tradice. Vždyť například Svatováclavské
hody navštíví každý rok stovky přespolních návštěvníků. Mají však co nabídnout celoročně. Jsou to zajímavá místa, hezká příroda, malebné vinné sklepy
s výborným vínem nebo muzeum rolnického obydlí konce 19. století.
Tím je Slovácká chalupa, která se nachází v „horní“ části obce vedle budovy zdravotního střediska. V tomto stavení s číslem popisným 217 žil a tvořil bojanovský řezbář František Vymyslický,
jehož nejznámějšími díly jsou vyřezávané kříže, které můžete najít v obci před
kostelem sv. Václava (který stojí také
za návštěvu), na místním hřbitově a na
křižovatce Cacardov a Spodní Pustá.
Chalupu nyní spravuje Obec a Obecní
muzejní spolek, který zde udržuje stálou expozici lidových krojů, kterou během roku obměňuje v závislosti na ročním období. Můžete tak vidět krásnou lidovou velikonoční či vánoční výzdobu,
všední i slavnostní kroje nebo vybavení obydlí prostých lidí z doby před více
jak sto lety. Před návštěvou jen stačí
kontaktovat správkyni chalupy (na tel.:
725 786 707), která vás s výkladem po
stavení provede. Další informace naleznete na webu: www.dolnibojanovice.cz/
slovackachalupa

Pres Moravanských ve Vinařských uličkách

né tabule. Za návštěvu stojí les Stupava
na bojanovském katastru směrem k píseckým rybníkům. Je domovem mnoha
druhů lesních živočichů nebo rozmanitého množství bylin. V zalesněné části
Stupavy poblíž příjezdové cesty podél
řeky Kyjovky se nachází Lokalita „U Kohútku“, kde si při cestách můžete odpočinout. Jedná se o původní zkušební vrt
do hloubky 130 – 150 m, který je zdrojem pitné vody. Ta je oblíbená pro svoji
chutnost a nezávadnost a jezdí si pro ni
obyvatelé blízkého i vzdálenějšího okolí.
V tomto článku není možné vypsat
všechny zajímavosti v obci nebo místa,
která stojí za to navštívit. Přijeďte a přesvědčte se o tom sami. Budeme se těšit
na vaši návštěvu.
Michael Purmenský

V horní části obce se také nacházejí vinařské uličky. Okrajová lokalita obce
s množstvím vinných sklepů a vinařství,
kde se mimo ochutnávku dobrého vína
můžete také ubytovat a posilnit na další
výlety po okolí Dolních Bojanovic.

Lokalita U Kohútku

Vinařské uličky

Slovácká chalupa

Foto: Lukáš Rajchman

Slovácká chalupa - interiér Foto: L. Rajchman

Odpočinout si můžete třeba „Pod ořechy“ u staré studny, jejíž okolí bylo spraveno v rámci projektu „Tradiční místa odpočinku našich předků, populární cyklo odpočívka při obecní studni“.
Ve vinařských uličkách se také nachází
jeden z nejstarších vinných presů, který zapůjčila rodina Moravanských a do
prostoru parku ho instalovali a zastřešili členové Obecního muzejního spolku.
Vinaře u kterých můžete ochutnat místní
vína najdete na webu:
www.vsdolnibojanovice.cz
A z naší obce se můžete vydat dále
do přírody nebo dál na Podluží. Umožní vám to cyklostezky buď směrem na
Mutěnice a Hodonín nebo směrem na
Poddvorov a Čejkovice. Na těchto trasách najdete odpočívadla nebo nauč-

www.dolnibojanovice.cz

Kříž Františka Vymyslického najdete na místním hřbitově
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Hrušky
Projížďka obcí Hrušky
Obec Hrušky neoplývá významnými turistickými cíli nebo památkami, přesto tady najdeme místa, která jsou pro
místní obyvatele, a nejenom je, zajímavým zpestřením jejich života. Pojďme si
udělat takovou malou projížďku na kole
a ukázat si místa, která stojí za povšimnutí. Hrušky jsou totiž ideální pro cykloturistiku, neboť je protíná vinařská cyklostezka Podluží.
První zastávkou, v případě že přijíždíte
směrem od Týnce, bude hospůdka na
dolním konci „Dolní Krčma“. Hospoda
je vyhlášená svým poledním menu, takže pokud Vám po cestě vytrávilo, dejte si něco dobrého k jídlu. Pořádají zde
také různé gastronomické akce jako
ryby, hamburgery, topinky apod., které
jsou hojně navštěvované. Pokud však
míříte, stejně jako většina návštěvníků
naší obce, za dobrým vínem, zastavte
se do sklepní uličky na Záhumenní. Tak
jako v okolních vesnicích, také zde můžete ochutnat výborná vína od místních
vinařů.
Vydáte-li se na cestu začátkem prázdnin, s velkou pravděpodobností budete mít možnost ochutnat vína rovnou od
všech lokálních vinařů, protože vždy
první víkend v červenci se v Hruškách
koná akce „Den otevřených sklepů“,
která je mezi turisty, ale i místními obyvateli velmi oblíbená. Návštěvníci mohou nahlédnout do vinařského řemesla,
ochutnat a zakoupit místní vína či posedět u cimbálové muziky. Letos se můžete těšit na 18 otevřených sklepů.

Den otevřených sklepů je velmi oblíbený

Ze sklepní uličky projedete kolem kostela sv. Bartoloměje, který byl postaven v roce 1860 a v roce 2004 zrekonstruován. Pozastavit se můžete také

u památníku obětí 1. světové války, jenž
je umístěn před Základní školou Hrušky. Pokud byste se chtěli o těchto padlých dozvědět více, na obecním úřadě
v Hruškách je k zakoupení publikace
Padlí z pomníku, která je obětem věnována. Zjistíte, kdo byli tito lidé, jaké byly
jejich osudy nebo kam je zavály válečné události.
Když přejedete přes cestu a dáte se
směrem dolů, ocitnete se u rybníka
Na Zahajce, který patří mezi největší v Hruškách. Odložte kolo, relaxujte
a kochejte se okolím, protože příroda je
zde opravdu velmi krásná. O tom svědčí i fakt, že je oblíbeným místem pro fotografy a také se zde konají svatby.
U přírody ještě zůstaneme. Pokud pojedeme podél železniční tratě, dostaneme se k lesíku, kterému se mezi místními říká „Údolí lásky“ - odkud název pochází, nikdo neví, ale můžeme se domnívat... Budeme–li pokračovat dále,
dostaneme se na viniční trať Písečné
díly, tzv. Písky. Zde místní vinaři obstarávají své vinohrady, ale jsou také oblíbeným místem na procházky, pro pejskaře nebo běžce, navíc odtud můžeme
pozorovat kouzelné západy slunce.
Z Písků zamíříte rovnou k fotbalovému
hřišti, kde se nachází druhá část sklepů, a tak pokud budete mít štěstí, můžete se při pohárku dobrého vína dívat
na místní derby. Ale jestli máte chuť spíše na hořké pivo, zastavte se v „Talá-

www.hrusky.cz

bově šenku“, kde Vám nabídnout i něco
na zub. Poté se poohlédněte po nějakém ubytování, kterých máme v Hruškách také mnoho, nebo pokračujte vinařskou stezkou poznávat další krásy
tamní oblasti.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Připravila: Adéla Nešporová

Okolí obce Hrušky

Rybník Na Zahajce
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Josefov
Když do obce zavítají cykloturisté
Josefov je malá malebná dědinka přístupná ze všech možných stran. Hlavní silnice vedoucí z Hodonína prochází celou obcí. Z autobusové zastávky
se dostanete na vlakové spoje do Podivína, Hodonína, nebo do Břeclavi.
Cyklisté, kteří využívají polní cesty, mohou od nás jet do Mikulčic prohlédnout si Slovanské hradiště, kde žil Velkomoravský kníže Svatopluk a působili
sv. Cyril a Metoděj, nebo na Nový Poddvorov, kde po zdolání několika železných schodů rozhledny Na Podluží uvidí krásnou krajinu plnou viničních tratí,
cestou se mohou zastavit v prušáneckých Nechorách, nebo mohou jet do
Dolních Bojanovic, kde je určitě zaujme
Slovácká chalupa se svojí expozicí.

Dětské hřiště

Když se však rozhodnou nějakou dobu
zastavit v naší dědině, či jejím okolí, mají
možnost si odpočinout na cykloodpočívadle u obecního úřadu nebo na dalším
v sádkách u vrb. Staleté rozeklané vrby
jsou doménou sádků. Pro své stáří lákají mnohé kolemjdoucí a jedoucí k tomu,
aby se u nich vyfotili. Každý rok čekáme, že některá již nevydrží a rozpadne
se, ale ony snad silou vůle drží, aby se
z jara znovu zazelenaly. Pokud chcete
vidět Jeřáb oskeruši (Josefovská oskeruše Štěpána Lekavého), která se umístila na druhém místě v soutěži „Strom
roku 2008“, musíte projet sádkami a po
levé straně ji uvidíte, jak se majestátně
vypíná osamocena v obilním lánu. Velké
oblibě se těší i samotné sádky, smuteční vrby u rybníka i rybník. Na tato místa se přijíždějí fotit novomanželé i mladé
rodiny s dětmi z celého okolí. Posedět
u rybníka si můžete na lavičkách pod

„Tancplac“- místo pro Podlužácké hody

Sádky s odpočívadlem

korunami stromů, společnost vám bude
dělat žabí skřehotání, sem tam vyskočí malá rybka z vody a možná uvidíte
i párek divokých kačen a Volavku popelavou, která se u nás objevuje už několik let. V písečných stěnách za čističkou můžete zahlédnout i Břehule říční
a nádherné Vlhy pestré. Děti určitě potěší naše dětské hřiště s různými atrakcemi a rodiče blízkost hostince, kde se
mohou všichni občerstvit po náročné
jízdě a v pracovní dny také chutně najíst. V blízkosti hřiště je Výletiště pod zeleným, tzv. tancplac, kde se odehrávají
naše Podlužácké hody vždy třetí neděli v červenci. K odpočinku lákají rovněž
lavičky, které tu jsou nainstalovány po
celé léto. Nejstarší sochu v naší obci sv.
Annu uvidíte asi 100 metrů za tribunou
tancplacu v obklopení krásných vysokých stromů. Naopak nejnovější sochu,
zakladatele obce, císaře Josefa II. najdete u místního hostince. Pokud k nám
budete přijíždět polní cestou z Dolních
Bojanovic, pokochejte se krásnou krajinou a v dálce Bílými Karpaty na Slovensku. Místní vinaři vám rádi nabídnou pohárek skvělého vína, pokud se u jejich
sklepa zastavíte, jsme velmi pohostinní.

Jestliže máte zájem o prohlídku velkých
vinařství, např. Vinařství Prath, můžete
se s majitelkou na prohlídce telefonicky
předem domluvit.
Dominantou obce je určitě malý kostel
Všech svatých ve středu obce, hlavní
dveře jsou otevřené, a tak kdo má zájem, může se jít podívat na interiér kostela přes zasklené dveře a na chvíli v tichu posedět v tzv. žebráčce. Za podívanou stojí také místní hřbitov, nebo
sousoší sv. Trojice v Dolní ulici.

Sklepní ulička

www.josefov.eu

Rybník v Josefově

Pokud se u našeho vinného sklepa zastaví parta cyklistů, posedíme a přitom
se ptají na akce v naší obci. To jim potom všechny akce obce vyjmenuji a oni
se diví, že tak malá dědina má tolik aktivit. Dám jim odkaz na stránky obce,
www.josefov.eu, a tam se v galerii mohou přesvědčit o tom, jak to u nás chodí. Přitom je vždy pozveme na krojované hody, zarážání hory nebo burčákový pochod, který se koná první sobotu v říjnu. Při tom nejsou potřeba kola,
ale nohy a dobrý žaludek, aby všechny ty dobroty člověk zvládl ve zdraví...
Text a foto: Růžena Hasilová
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Kostice
Vítejte v Kosticích
Nenajdete u nás žádné významné historické památky, rozhlednu, aquapark,
lázně, zábavní centrum, sjezdovku, lanovku, kino, nákupní centrum ani nic
podobného, co by si zasloužilo mimořádnou pozornost a vysokou návštěvnost.
A právě díky tomu u nás najdete klid,
pohodu, čisté prostředí, bezpečí, minimální vandalismus a kriminalitu.
Kostice jsou malá vesnička na Podluží,
která má vlastně jen pár ulic, takže ji naskrz projdete za krátkou chvíli a zaručeně se nemůžete ztratit.
Obytné domy jsou postaveny v různých
obdobích a stylech. Ještě nám tady zbývá pár původních, typických jihomoravských stavení, tedy zemědělských usedlostí na téměř vždy úzké a dlouhé parcele, uspořádány v typické „hákové“ dispozici. Domy jsou přízemní, postaveny
podélně k ulici a kolmo k nim po jedné
straně parcely jsou řazeny chlévy a další hospodářské prostory. Charakteristic-

kým znakem starších domů je žudro, zajišťující ochranu vstupu do domu ve formě nevelkého architektonického útvaru
kolem stavebního otvoru s dveřmi.
Jak běžel čas, vesnice se rozrůstala
a výstavba měnila styl, takže jsou zde
k vidění patrové vícegenerační stavby,
řadové domy, socialistické „šumperáky“ i novodobé moderní bungalovy. Bohužel už téměř neuvidíme bíle olíčené
domy lemované šmolkově modrými detaily a zdobené místními folklorními motivy. Dnešní fasády obvykle hrají všemožnými pestrými barvami.
Všechny ulice jsou lemovány upravenými předzahrádkami. Místní si na jejich údržbě dávají opravdu záležet. Už
dávno nejsme tím venkovem plným zápachu hnoje a bláta kam šlápneš. Chovu dobytka a drůbeže už se téměř nikdo nevěnuje, užitkové zahrady za
domy většinou nahradily pergoly, bazény a okrasné záhony. Proto se při procházce obcí po opravených a osvětlených chodnících a nových cestách mů-

V červenci 2020 bude v Kosticích otevřen nový Sportklub

www.kostice.cz

žete kochat pohledem na rozličné stromy, keře a květiny.
Na různých místech v obci najdete
drobné sakrální stavby, z nichž některé
jsou kulturními památkami, např. kaple
sv. Terezie v centru obce i opodál stojící socha sv. Jana Nepomuckého, Balíkových kaplička na katastrální hranici
s Lanžhotem či kaple sv. Kříže u hřbitova, cestu do Břeclavi lemují staré kříže
i Boží muka.
K pohodlnému a spokojenému žití máme
k dispozici veškerou občanskou vybavenost. Za zmínku určitě stojí park ve
středu obce, několik prostranství s dětskými hracími prvky, fotbalové hřiště, velké dětské hřiště a nově budovaný sportovní areál.
Chcete-li si vyčistit hlavu a vyrazit pěšky
nebo na kole po okolí vsi, určitě můžete relaxovat posezením u místního rybníku, projít se po hrázi říčky Kyjovky nebo
se vydat obnovenou alejí ke Kopance
a do lužního lesa. Zvlášť tato lokalita spadající do soustavy Natura 2000 a ptačí
oblasti Soutok - Tvrdonicko je dnes hojně vyhledávána biology i fotografy.
Ať se vydáte v Kosticích kterýmkoli směrem, užijete si krásnou přírodu, uslyšíte
zpěv ptáků, kvákání žab, cvrkot cvrčků nebo třeba vábení jelenů v říji. V létě
máte nad hlavou blankytně modrou oblohu přes den a v noci nebe plné hvězd.
Přesto že Vás v současnosti nemůžeme
pozvat na žádné konkrétní významné
místo v obci, jistě znáte význam přísloví „Všude dobře, doma nejlíp.“ V Kosticích jsme doma a dobře se nám tu žije.
Rádi vás uvítáme na některé z kulturních akcí, které jsou u nás často pořádány, nebo se potkáme třeba někde na
vycházce.
Ale jedno místo v Kosticích se na větší
návštěvnost přece jen chystá – už 25.
července 2020 bude slavnostně otevřen nový Sportklub – restaurace s bowlingem, která bude moderním zázemím
pro celý sportovní areál. Na dětské hřiště u Sportklubu přibude nová nafukovací
trampolína a velká lanová věž; venkovní
posilovna, pumptrack a další prvky nabídnou sportovní vyžití i mládeži a dospělým. Na podzim v celém areálu vysadíme novou zeleň a sportovní areál se
tak stane místem, kde bude moci aktivně
strávit svůj volný čas celá rodina.
Kulturní komise Rady obce Kostice
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Ladná
Přijeďte k nám na návštěvu
Obec Ladná se nachází na rovině mezi
městy Břeclav a Podivín. První zmínka
o obci je z roku 1271, obec byla založena německou kolonizací z Rakouska
a počeštěna byla v 15. století. V současné době zde žije 1250 obyvatel. Do
katastru obce zasahuje oblast Biosférické rezervace Dolní Morava, Přírodní
park Niva Dyje, Lednicko-valtický areál
a chráněné území Natura 2000.
Obec Ladná leží poblíž důležitého železničního koridoru Břeclav – Brno a zároveň na okraji Lednicko-valtického areálu (LVA), kterým protéká řeka Dyje. Ze
železniční zastávky se lze na kole snadno dopravit k Janohradu, odkud v letních měsících jezdí pravidelně lodní doprava po celém LVA. Řeka Dyje zde nabízí vše ze svého úžasného repertoáru. Od upraveného a regulovaného toku
až po meandrující původní koryto se
spoustou zákoutí.

věku. Tuto přírodní posilovnu naleznete
v areálu hřiště TJ Sokol Ladná (vchod
z ulice Sportovní). Za zmínku stojí také
multifunkční hřiště s umělým povrchem,
které je hned vedle.

Jazérko na konci ulice Sportovní
Kostel Archanděla Michaela

položen 24. září 1911, materiál na stavbu, která trvala tři roky, dodávala knížecí cihelna v Poštorné. Takovou zajímavostí je, že na tuto budovu bylo použito přes 250 různých cihlových tvarovek.
Prohlídku lze dohodnout telefonicky na
čísle 774 355 403.

Interiér kostela

Dominantou obce je novorománský
kostel Archanděla Michaela od architekta Karla Weinbrennera, financovaný
Janem II. z Lichtenštejna, v roce 2014
slavil stoleté výročí. Základní kámen byl

Pro relaxaci třeba v rámci rybaření lze
využít místní Jazérko resp. mokřad na
konci ulice Sportovní nebo nedalekou
Dyji. Odpočinout si a načerpat nové síly
lze také v okolí již zmiňované řeky Dyje,
kde jsou pozůstatky starých meandrů.
Nejvýznamnější akcí v obci jsou hody
a hodky, které se konají v druhé polovině září. Předchází jim tzv. Předhodovní zpívání, které připravuje mužský sbor
Lanštorfčané. Novou tradicí, která byla
v obci založena jen před několika lety,
je Lanštorfský fašank s obecní zabíjačkou. Tato akce se těší velké přízni místních občanů i návštěvníků obce. Dalšími oblíbenými akcemi je Pálení čarodějnic, Setkání harmonikářů, Májová zábava, Závody mladých hasičů, Obecní
ples, Adventní setkání, Dětský karneval
a mnoho dalších.
Připravil: Martin Vlk

Dětské hřiště

Workoutové hřiště s posilovacími stroji

Pro cyklisty je zde také mnoho míst k regeneraci a odpočinku. Mezi taková místa patří místní park Rasovna mezi ulicemi Mlýnská a Růžová. Návštěvníci zde
mohou posedět u dobrého pivka z Hostince U parku a děti se zde vyřádí na
dětském hřišti. Pro náročnější sportovce je připraveno workoutové hřiště s posilovacími stroji pro nadšence každého

www.obecladna.cz

Meandry řeky Dyje lákají k odpočinku
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Lanžhot
Pozvánka do Lanžhota
Lanžhot je nejníže položenou obcí okresu Břeclav. Rozloha je 5500 ha a tvoří ji
zastavěná část obce, pole, louky, lesy,
vodní plochy a inženýrské sítě. První
písemná zmínka je z roku 1131, počet
obyvatel v současné době 3640.
Původní obyvatelé se zabývali převážně zemědělskou výrobou jak rostlinou,
tak živočišnou. Nyní jsou zde podnikající jedinci různých profesí a lidé dojíždějící za prací do blízkého i vzdálenějšího okolí.
Lanžhot je obcí bohatou na lidové tradice. I když žen, které všední kroj oblékají, ubývá, některé se nastrojí na slavnosti církevní i světské, zvláště pak na
hodové slavnosti, které se konají v září.
Hody jsou proslavené a známé, hojně
navštěvované přespolními návštěvníky.
A je na co se podívat. V sobotu se sejde
mnoho mužů, aby postavili ručně máju.
V neděli, pondělí a úterý oblékají krásný slavnostní kroj mladí chlapci a děvčata, ale i muži a ženy. Mladí tancují za
doprovodu dechové hudby „pod májú“
celé tři dny.
V obci i jejím okolí můžete navštívit dochované a udržované památky. Dominantou je farní kostel církve římskokatolické s vyhlídkou na věži přístupnou
veřejnosti. V jeho bezprostřední blízkosti se nachází budova místního muzea s exponáty přibližujícími minulost
i současnost života lidí. Budova Masarykovy základní školy v Lanžhotě s přilehlým parkem je jak místními, tak ná-

Hody		

Stavění máje 						

vštěvníky hodnocena velmi dobře. Stále
je modernizována a udržována tak, aby
co nejlépe sloužila výuce i mimoškolní
činnosti. U školy je postavena moderní sportovní hala i venkovní sportoviště,
sloužící školákům i různým sportovním
oddílům.

ne dráhou; upraveném, prolézačkami
a dalšími hracími doplňky vybaveném
dětském hřišti. Sportovní areál Na Šlajsi
využívají nejen sportovní oddíly TJ Sokol, ale také hasiči, a slouží pro pořádání některých kulturních akcí.
A po celodenních výletech je možnost
občerstvení v restauracích, pizzerii nebo v soukromí u vinařů. Všude vám nabídnou speciality, jídla domácí kuchyně
a výběr špičkových vín. Můžete využít
rovněž ubytování v soukromých penzionech i v turistickém objektu.
Těšíme se na vaši návštěvu, ze které si
určitě odnesete příjemné dojmy.
Foto: archiv města

In-line dráha

Město dbá na udržování soch a sakrálních památek – děl našich předků.
Vedení města má stále zájem na rozšiřování, udržování, modernizaci a na
opravách inženýrských sítí, umožňuje výstavbu nových rodinných domků
a rozšiřuje občanskou vybavenost zajišťující spokojený život obyvatel.
Protože v posledních letech relaxují lidé
formou cykloturistiky, mají i v Lanžhotě
a okolí možnost mimořádného vyžití. Ležíme v rovinaté krajině s krásnými
okolními lesy i pralesem, kde na upravených cestách je možnost přijet až
k soutoku Moravy a Dyje a přitom navštívit památky v lese. Zastavit se můžete na Pohansku, zámečku Lány a Doubravce a lesem najet několik kilometrů.
Také v obci se nabízí sportovní vyžití na
opraveném sokolském stadionu s in-li-

www.lanzhot.cz

Masarykova ZŠ

Kostel
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Lužice
Vítejte u nás v Lužicích

Naše obec leží v těsném sousedství
okresního města, hranic se Slovenskem, Mikulčic s vykopávkami z velkomoravského období, což je sám o sobě
turistický magnet. Nemůžeme se pochlubit žádným nej, žádnou nejvyšší věží,
rozhlednou, starým hradem, zámkem,
galerií… ale to vůbec neznamená, že
nemůžeme turistům či návštěvníkům nic
nabídnou, či se pochlubit nějakou zajímavostí.

máme, že se na ně můžeme spolehnout,
že sami přicházejí s nápady, náměty, zaměřením výstav atd. A že to jsou srdcaři
lze vnímat z mnoha skutečností! Od roku
2019 má Starý kvartýr i svou turistickou známku č. 2527 s označením „Starý
kvartýr – Muzeum v Lužicích“.

Kostel sv. Cyrila a Metoděje

Starý kvartýr

Předně to je Starý kvartýr, jedna z nejstarších budov, která byla obcí zrekonstruována a upravena a dnes nabízí zázemí pro nejednu aktivitu. Především slouží jako prostor muzejní, v němž
se pořádají cca třikrát za rok různé tématické výstavy na různá témata – historická, řemeslná, umělecká. Součástí tohoto prostoru je i malá galerie, která právě v době výstav slouží k prezentaci místních či regionálních umělců rozličného zaměření – fotografů, malířů, řezbářů. Nad mnohými díly srdce
zaplesá. V areálu Starého kvartýru tu
a tam proběhne malý koncert, divadlo
pro děti, různé tematické dílny, tu k Velikonocům, tu k Vánocům, tu na takové
a jindy na jiné téma. O provoz celého zařízení se stará Muzejní spolek, který organizuje i činnosti na kvartýru. Je potěšitelné, že tuto partu nadšenců v obci

Starý kvartýr - interiér

Posuneme-li se o kousek do centra
obce, ocitneme se v parku na ulici Velkomoravská u kostela sv. Cyrila a Metoděje, který byl postaven a vysvěcen v roce
1874. Slouží nejen liturgickým účelům,
ale je využíván i širší veřejností především pro koncerty a jiné kulturní akce.
V sousedství kostela se nachází zrekonstruovaná a postupně upravovaná budova fary s farní zahradou. Prostor v posledních letech ožívá především zásluhou aktivit s dětmi – vodní skauti, schola – což je povzbudivé a příznivé zjištění.

Cihelna

Největším a nejnavštěvovanějším sportovním a rekreačním areálem v obci je
areál tzv. Cihelny, nazývaný také Lužák.
Ten tvoří přírodní koupaliště, hřiště na
volejbal, nohejbal, pétanque, plocha na
opalování, dětské hřiště… Areál se nachází na cyklotrase do Hodonína, a tak
především o víkendech bývá obležen
cyklisty, kteří Lužicemi projíždějí. Součástí areálu je i restaurace, která nabízí
jídlo a pití. Areál slouží k aktivitám sportovním – koupání, míčové hry i kulturním

www.luziceuhodonina.cz

– letní kino, koncerty, v minulosti sochařské sympozium.
Areál je využíván jak místními, tak v nemalé míře i návštěvníky z okolí, především z Hodonína. K Lužáku patří i několik tradičních akcí, jež se pravidelně
a každoročně opakují, což jsou především červnové plavecké závody „Lužická míle“ a silvestrovské „Ukončení plavecké sezony a rozloučení se starým rokem“ za účasti desítek otužilců a stovek návštěvníků. Celý areál má potenciál
k dalšímu rozvoji.
Sportovním fanouškům slouží v obci areál fotbalového stadionu se sportovní halou a třemi tenisovými kurty. Odehrávají se zde sportovní aktivity soutěžního
charakteru – kopaná i aktivity nesoutěžní
a neorganizované, což je především tenis v rámci lužického tenisového oddílu.

Hřiště TJ Baník

Lužicemi prochází několik značených
a oficiálních cyklotras a standardních turistických značek. O nárůstu aktivních
cyklistů svědčí víkendový ruch na cyklostezkách. V minulých letech byly tyto
cyklostezky řádně vybudovány a prodlouženy, a tak je možné se po nich naší
obcí bezpečně a plynule pohybovat. Na
několika místech jsou umístěny i informační tabule, které seznamují návštěvníky obce s její historií, současností, tradicemi, průmyslovými a těžebními aktivitami atd.
Z uvedeného je myslím zřejmé, že návštěvník Lužic se u nás nebude nudit,
má co navštívit, má možnost se v naší
obci realizovat.
A samozřejmě za návštěvu stojí tradiční
Cyrilometodějské hody o prvním červencovém víkendu případně vinobraní druhý víkend v září.
Tož vítajte.
Mgr. Tomáš Klásek
Starosta obce Lužice
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Mikulčice
Příroda, těžké životní situace, lidské osudy, každodenní práce i chvíle pro zábavu, to vše inspirovalo dílo našeho rodáka
Fanoša Mikuleckého, osobu silně spojenou s naší obcí tak, že se stala součástí
naší tradice a kultury. A každá jeho písnička, více či méně známá, nás dokáže
provést po obci i jejím okolí.

Mikulecké zvony proč tak smutno
bijú...

Za shlédnutí stojí nejstarší památka
v obci - kostel zasvěcený Panně Marii
Nanebevzaté. Na základech kamenného kostela z 13. století byl v 15. století
postaven gotický kostel. Kámen pochází
z hradiště na Valech. Zařízení kostela –
nový oltář, je zhotoven ze starého dřeva
nalezeného v původním moravním korytě v areálu Slovanského hradiště.

Zahraj nám muziko, zahraj do
kolečka…

Chalupa F. Mikuleckého

Mikulecká dědina malovaná…

Fanoš Mikulecký si pod malovanou dědinou představoval vápnem nabílené
domky, modře nebo zeleně lemované,
s malým okénkem s voňavým muškátem
či rozmarýnou, malovaným srdéčkem či
jiným ornamentem, s květinovou předzahrádkou a lavičkou... V tomto duchu byl
v r. 2017 rekonstruován a slavnostně otevřen jeho rodný dům s názvem Chalupa
F. Mikuleckého. Během celého roku zde
můžete shlédnout výstavu o jeho životě
a díle. V domku je také stálá expozice
o historii naší vesnice z 1. poloviny
20. století. Součástí objektu je unikátní stavba - bývalá sušárna tabáku. Vždy
zde probíhá nějaká výstava, momentálně u příležitosti 50 let od jeho úmrtí. Chalupa je otevřena při aktuálních výstavách
vždy v neděli od 14.00 do 18.00. Mimo
neděli na zavolání, tel.: 721 677 034.
A přece jen najdeme i dnes malovaná
žudra, která zdobí nejeden sklep, faru
vedle obecního úřadu i kapli Sv. Rocha,
kterou najdete u místního hřbitova. Kaple z r. 1863 je od roku 2000 národní kulturní památkou.

Mikulčice patří do regionu Podluží, který je znám svými zachovalými tradicemi, folklórem a kroji. Pokud k nám zavítáte v druhé polovině srpna, tradiční krojové hody u nás začínají sobotním národopisným předhodovým večerem. V hodovou neděli si nenechejte ujít krojový průvod místní chasy pro stárky, v pondělí
zase pro starostku. V úterý můžete potkat mládence v pracovních krojích, kteří
tradičně chodí po vesnici a zvou na večerní zábavu.

V širém poli studánečka

V širém poli studánečka kamenná…

Ukrytá daleko v polích, mezi stromy
druhého větrolamu od Mikulčic směrem na Josefov. I když už ve studánce
není voda, můžete si představovat, jak
si dívča v červené sukni šlo pro vodu...

Dozrály nám vinohrady zelené…

V areálu u myslivecké chaty v Mikulčicích najdete Muzeum Vinařství a vinohradnictví. K vidění jsou ruční nástroje,
povozy, vinohradnické lisy a drobné vinařské předměty. Zahrádkáři Vás zde
rádi provedou i s výkladem, otevřeno je
celoročně po telefonické domluvě (607
765 507) nebo e-mailem:
czsmikulcice@email.cz

Muzeum vinařství a vinohradnictví

litou jsou Těšické búdy s řadou dochovaných starých lisoven a mnohdy ještě
funkčními dřevěnými lisy. K procházce
vybízí i jiné lokality – U myslivecké chaty,
U cihelny, Hledíkov nebo Čertova ulička.
V Mikulčicích funguje služba otevřených
sklepů, jejich aktuální seznam naleznete
na www.infomikulcice.cz

Ej, na Vale za dědinú…

Slovanské hradiště v Mikulčicích
Celý areál Slovanského hradiště v Mikulčicích je součástí přírodního parku „Mikulčický luh“. Tato národní kulturní památka, významné místo počátků naší
státnosti, místo možného působení slovanských věrozvěstů sv. Konstantina
- Cyrila a sv. Metoděje, se nachází asi
4 km od vesnice. V 8. a 9. století zde stál
velkomoravský hrad s rozsáhlým podhradím na ostrovech v řečišti toku Moravy o rozloze až 50 ha. Místo aspiruje
o zápis na listinu UNESCO.
Lávka přes Moravu
V r. 2019 naši republiku se Slovenskem
spojil most z ocelové konstrukce dlouhý 143 metrů, vysoký 9 m, široký skoro
5 metrů, průchodný prostor je široký 3,5
metru. V rámci projektu byly vybudovány
navazující stezky pro pěší a cyklisty. Na
české straně byla vybudována cyklostezka propojující areál Slovanského hradiště v Mikulčicích s již existující sítí lesních zpevněných cest vedoucích k lávce. Na slovenské straně vznikla zcela
nová cesta propojující oblast od lávky ke
kapli sv. Markéty Antiochijské z 9. století
a dále do obce Kopčany.
Připravila: Helena Talajková

Vínečko bílé…

Interier kostela

Vinařství je pro Mikulčice typické. Archeologický výzkum prokázal v 9. století výskyt prošlechtěné révy vinné v zaniklém
rameni Moravy. Nejstarší sklepní loka-

www.mikulcice.cz

Nový most přes řeku Moravu
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Moravský Žižkov
Kam v Moravském Žižkově?
Moravský Žižkov patří k nejmladším obcím na Břeclavsku, a proto nutně neoplývá historickými památkami. Přesto lze zde najít místa, která stojí za návštěvu.

Kaplička sv. Floriána v parku
Nejstarší budovou v obci je tak kaplička sv. Floriána z roku 1852. S modře natřenou podezdívkou a slováckými ornamenty kolem vchodu vypadá velmi malebně a bývá často předmětem zájmu
místních fotografů. Můžete se u ní posadit na lavičku ve stínu vzrostlých stromů
v parku v centru obce, který byl vysázen
v roce 1928 u příležitosti 10. výročí vzniku československé republiky.
Večer u rybníka

zpevněných cestách bývaly za deštivých let hluboké koleje plné vody. Ty už
zde dnes nenajdete, nachází se tu ale
hezký rybníček, posezení pod břízkami
i houpačky pro děti a také několik sklepních uliček.
Kaple v parku

Špitálka
Další z mála historických budov v Moravském Žižkově je obecní nemocnice zvaná Špitálka, postavená v r. 1906
na obecních pozemcích poblíž tehdejšího hřbitova. Nedávno se obci podařilo
ji získat zpět do svého vlastnictví. Budova se nachází takřka v původním stavu,
po nutné rekonstrukci bude sloužit jako
obecní muzeum, plánuje se i další využití
pro potřeby místních spolků. Před budovou Špitálky se majestátně tyčí dvě Lípy
Svobody vysazené na jaře r.1919.

Agrární
Zatímco v okolních obcích tvoří vinné
sklepy samostatné lokality, v Žižkově
najdete sklepy přímo v obci. Agrární je
starodávné jméno místní části s vinnými
sklepy s dlouholetou tradicí výroby vína
a folklóru. Tvoří ji náměstíčko se starými
zemědělskými stroji a posezením uprostřed, ze dvou stran obklopené sklepy.
Počátkem září zde probíhá tradiční vinařská slavnost zarážení hory. V současnosti obec připravuje projekt revitalizace této lokality s cílem zřídit zde místo

pro komunitní setkávání i pořádání dalších kulturních akcí.

U rybníka
Okolí žižkovského rybníka s mohutnými stromy vybízí k rozjímání a odpočinku a okolní rozsáhlé sady a vinice pak
k procházkám či cyklistickým výletům.
Obcí prochází také vinařská naučná
cyklostezka, z níž je možné se dozvědět spoustu zajímavých informací z vinařské historie i současnosti obce. Poblíž rybníka je možné navštívit místní
minipivovar, nabízející ochutnávku piva
vařeného tradičním způsobem. Cesta
k vinohradům pokračující směrem k rozhledně Na Podluží nabízí krásné výhledy na kraj pod Pálavou.
Připravil:
Mgr. Jaroslav Čech

Benátky
Název Benátky dostala místní část obce
proto, že leží na jílovitém podloží a v ne-

Jezírko v Benátkách

Sklepy v Agrární

www.moravskyzizkov.cz
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Nový Poddvorov
Naše obec Nový Poddvorov zaujímá
v regionu Podluží co do velikosti a počtu obyvatel poslední místo. Kdo k nám
ale někdy zavítal, určitě může potvrdit, že kromě srdečných lidí Vám může
obec nabídnout také zajímavé kulturní
a památkové cíle.
Hned na začátku obce směrem od Starého Poddvorova můžete ochutnat víno
dvou místních vinařů, z jejichž sklípků
je nádherný výhled na upravené vinice,
ze kterých zlatavý mok pochází. Cestou dál se pak dostanete na místní ,,Náměstíčko‘‘ s obecním úřadem, od kterého se ulice rozšiřuje o prostorné předzahrádky plné stromů a čerstvé zeleně, která hlavně v jarním období každému dodávají energii a dobrou náladu. Dominantou obce je kaplička z roku
1897 zasvěcená sv. Kateřině Alexandrijské, naší patronce, která se nachází ve středu obce. Na chvíli se u ní zastavte a v pokoře poděkujte za každý dobrý den v dnešní nelehké době.
Pak pokračujte k horní části obce, kde
se po občerstvení v místní hospůdce
,,U Smrku‘‘ můžete zastavit u zrestaurovaného dřevěného kříže z r. 1881
a spočinout ve stínu košaté lípy. Také
zde si můžete objednat soukromou
ochutnávku výborných místních vín z lokalit, jež patří k jedněm z nejlépe položených pro pěstování vinné révy. Dále
po vinařské cyklostezce Podlužím si

lze prohlédnout novou zástavbu rodinných domků v lokalitě zvané Větrov, neboť právě zde se nacházíte na nejvyšší vrstevnici obce a bezvětrných dnů
si zde místní užijí jen zřídka. Po několika stovkách metrů přijedete k nejoblíbenějšímu cíli turistů v obci - 30 metrů
vysoké Rozhledně na Podluží. Po zdolání asi 160 schodů můžete obdivovat
nejbližší okolí, ale za dobré viditelnosti
také Slovensko a Rakousko.
Jsme vinařskou obcí a proto každoročně v červnu pořádá místní spolek vina-

řů Den otevřených sklepů, který si za
15 let trvání našel své věrné příznivce
z celé republiky. Také letos 20 června
jste do našich sklepů zváni. I když za
přísnějších hygienických opatření způsobených probíhající epidemií koronavirun můžete s našimi vinaři pohovořit
o víně, z láskou jej ochutnat či si domluvit soukromou degustaci i s ubytováním
v pěkných penzionech.
„Tož si dojdite připít na zdraví a na lepší časy.“
Zapsal Vladimír Kašík st.

Dřevěný kříž z r. 1881

Hodový průvod u kapličky

Rozhledna je častým cílem turistů

„Náměstíčko“ s obecním úřadem

www.obecnovypoddvorov.eud.cz
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Prušánky
Pozvánka do Prušánek

Když přijedete do Prušánek autem,
určitě zaparkujte už u obecního úřadu. Jednak si v knihovně můžete koupit cyklomapu nebo pohlednice Prušánek, jednak uvidíte naši pěknou novou
náves. Uprostřed je kruhový „tancplac“,
na kterém se konají třeba srpnové hody
pod zeleným nebo říjnový gulášfest.
Na „poznávačku“ po naší vesnici a blízkém okolí můžete vyrazit pěšky nebo
na kole. Po silnici vedoucí k Moravskému Žižkovu můžete po Vinařské stezce Podluží vyrazit směr Nechory, které jsou od vsi vzdáleny asi kilometr
a půl. Kopeček k Nechorám může některé vyčerpat, takže se zde nabízí příjemný odpočinek ve stínu stromů u vyřezávaného dřevěného kříže, jehož autory jsou otec a syn Hradilovi a malířka Slávka Foretová, a který byl vysvěcen v roce 2011 při příležitosti výročí 750 let od první písemné zmínky
o Prušánkách. Byla to tehdy veliká sláva!

Nechorské uličky

Malebné sklepy přitahují návštěvníky

i sklepy novější, které někdy bohužel už
ani jako vinné sklepy nevypadají, zato
vám mohou poskytnout ubytování na
úrovni, kterou byste tu určitě nečekali.
Mimo sezónu se vám může poštěstit, že
vás některý z vinařů pozve na pohárek,
v sezóně od konce června do začátku
září jsou některé sklepy pro návštěvníky
Nechor otevřené celé odpoledne. Pokud máte rádi staré zvyky a tradice, určitě přijeďte do Nechor první a třetí sobotu v září. Tu první sobotu uvidíte „zarážání hory“, obřad, kterým se symbolicky zavírají vinice, do kterých od té
doby mohou vstoupit pouze jejich majitelé, třetí sobotu pak slavnost vinobraní, kde poznáte krásu našich krojů, proniknete do vinařských tradic, zazpíváte
si u cimbálu, zatancujete při dechovce
a při tom všem ochutnáte spoustu dobrého vína. To můžete ochutnat i v dubnu
na tradičním koštu vína a také v červnu
a říjnu při otevřených sklepech.

kou z Ťuťkovy uličky, kterou se dostanete zpět do Prušánek na Nechorskou
ulici a můžete pokračovat cyklostezkou směr Josefov, nebo můžete projet asfaltkou celé Nechory a pokračovat vlevo do Vrchních Nechor, kde najdete také dlouhou řadu vinných sklepů. Po cyklotrase Podluží se pak mírným stoupáním dostanete až k rozhledně Na Podluží. Když počasí bude přát,
uvidíte Karpaty, Chřiby, Lednicko-Valtický areál, Pálavu a dokonce dohlédnete
daleko k sousedům do Rakouska. Ona
rozhledna už sice teritoriálně patří Novému Poddvorovu, ale pozvat na ni vás
můžeme i my, Prušaňáci. Můžete pokračovat na Poddvorovsko, ale radíme otočit kola a spustit se z kopce dolů, jako
byste se chtěli vrátit do Prušánek. Na
konci tohoto sešupu však zabočíte doprava. Budete chvilku šlapat a dostanete se na místo, kterému se zcela prozaicky říká spodní a vrchní poldr a uvidíte jedno z nejhezčích míst v Prušánkách

Vyřezávaný dřevěný kříž

Od kříže je to k Nechorám už jenom
kousek. Popisovat našim sousedům, co
jsou Nechory, je určitě zbytečné. Kdyby ale Zvony četl někdo cizí, tak to vysvětlit musíme. Jde o unikátní lokalitu čtyř set osmi vinných sklepů, některé jsou hodně staré, jsou tu prý od napoleonských válek. Starší sklepy jsou
malebné, s krásně malovanými žudry,
mají v sobě onu atmosféru, kvůli které je
lidé tak rádi navštěvují. Najdete tu však

Poldry jsou příjemným místem odpočinku

Tradice mají v obci své místo

Ale zpátky k našemu výletu. Doporučujeme projít si všemi nechorským uličkami, protože Nechory nejsou jen hlavní
asfaltová silnice, ale je tu spousta kouzelných uliček a zákoutí.
Z Nechor pak můžete vyjet cyklostez-

www.obecprusanky.cz

s výhledem na sady a vinice, nádhernou oázu klidu a pohody. Poseďte chvilku, nebo třeba celý den, máte-li rybářské
povolení, zarybařte si. A až budete odjíždět, nezapomeňte po sobě uklidit, abyste se příště zase vraceli na stejně krásné
místo a my vám mohli od srdce říct: „Vitajte u nás…“
Jana Kamenská
foto archiv obce
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Starý Poddvorov
„Poddvorov je dědina, hore kopcem začíná….“

... zpívávala staropoddvorovská chasa
vždy, když vcházela na hody pod máju
v sousedních vesnicích. Já také začnu exkurzi naší obcí „hore na kopečku“, kde říkáme na Vyšicku. Při vjezdu
do vesnice silnicí od Hodonína si můžete všimnout vysokého dřevěného kříže, který označuje místo nazývané Kerchůvek. Je vyznačen v mapě stabilního katastru již v roce 1827. V roce 1831
byl u něj zřízen cholerový hřbitov. Kromě obětí epidemie se zde pochovávali také sebevrazi a nekřtěné děti až do
roku 1924. V roce 1947 vznikl nový hřbitov na opačném konci vesnice při výjezdu směrem na Nový Poddvorov a obyvatelům tak skončila krkolomná cesta
se zemřelými do Čejkovic.
Dominantou středu obce je Zvonice
s kaplí sv. Martina z roku 1855. Nejcennější součástí této stavby je zvon
zvaný Donát, který byl odlit zvonařem
v Brně v roce 1771. Druhý zvon zasvěcený sv. Martinovi pochází z roku 1920
a třetí sv. Václav byl pověšen do Zvonice v roce 2018 na počest 100. výročí vzniku našeho státu. Na odlití tohoto
zvonu se finančně podíleli všichni občané naší obce. Vedle této stavby stávala
socha sv. Jana, nejstarší socha v obci.
Je umístěna na podstavci, na němž
jsou vyobrazeni sv. Anna, sv. Florián,
sv. Vendelín a sv. Martin. V roce 1850 ji
věnovala obci rodina Maláníková, jako
poděkování za uzdravení své dcery.
Dnes tuto sochu najdeme u místního
hřbitova, jelikož musela ustoupit rekonstrukci silnice. Další významnou sochou
v obci je památník padlým vojákům
v I. světové válce z dílny Ferdy Štábla,
stojící pod lípou u základní školy.
Nejznámější památkou a naší chloubou
je celodřevěný otočný větrný mlýn beraního typu, který se vypíná za vesnicí

Pohled na vinice Krásné hory

Kostel sv. Martina

na kopci Zahájka. Pochází z roku 1870.
Zbudoval jej mutěnský občan Laštůvka. Ten podle pověsti na jeho výstavbu
použil peníze z vojenské pokladny, kterou našel na cestě do Hodonína. Dnes
je kolem něj meruňkový sad, v němž najdete panely s technickými informacemi. Můžete také zhlédnut vnitřní části mlýna s průvodcem a seznámit se
s jeho bohatou historií, objednáte-li si
prohlídku na obecním úřadě.
Novou, moderní dominantou obce je
kostel, který si občané po mnohaletém
přání postavili dle návrhu brněnského
architekta Zdeňka Müllera a 31. července 1994 jim ho vysvětil biskup brněnské
diecéze Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle. Je
zasvěcen patronu obce sv. Martinovi.
Stojí na konci vesnice u silnice vedoucí do Čejkovic a Nového Poddvorova.
Milovníkům dobrého vína bych doporučila procházku Vinařskou stezkou Krásná hora. Začít můžete u zastávky na
Čekačce, kde je postavena maketa těžebního čerpadla, jež je připomínkou
dlouholeté tradice těžby ropy v katastru obce.
Vinařská stezka byla vybudována
v rámci projektu Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Má několik zastavení:
Na vyhlídce je překrásný pohled na viniční trať založenou francouzským řádem Cisterciáků již ve 13. století Monte Pulchra dnes zvaná Krásná Hora.
Snad proto jsou zde pěstovány tradiční
francouzské odrůdy – Pinot Blanc, Pinot
Gris, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Pinot Noir, Merlot. Z vyhlídky se vám naskytne malebný pohled nejen na vinice,
ale i na sady, v jarním období hýřící bohatými květy. Ve vinici vás panel seznámí s postupem hospodaření a pěstováním vinné révy.

www.poddvorov.cz

Vinařství Krásná hora je rodinné vinařství rodiny Vybíralovy. Stavba je dílem
architekta Tomáše Havlíčka, který ji citlivě zasadil do stávající zástavby a stoprocentně využil omezený prostor pro
výstavbu. Součástí vinařství je tanková hala, sklad lahví, krytý příjem hroznů, prodejna vín propojená s původním
starým sklepem a degustační místnost
s krbem a terasou. Stavba získala mnohá architektonická ocenění hned po
svém vzniku. Ročně vinařství produkuje
okolo padesáti tisíc lahví, z toho zhruba
40% míří na export, především do skandinávských zemí, Velké Británie, Irska,
Japonska, USA ale i Polska a dalších.
Kvalitu jejich vína zajišťuje ekologický
způsob pěstování. Místo použití umělých hnojiv raději vysazují byliny a vinnou révu ošetřují postřiky na přírodní
bázi.
Vinařská búda, stojící v sousedství vinařství, patří mezi nejstarší sklepy ve
Starém Poddvorově a je připomínkou
toho, že právě v této části, pod Krásnou
horou vznikala naše obec z vinohradnických búd. Po památkově provedené
rekonstrukci slouží k sušení hroznů slámových vín. Panel za Zvonicí seznamuje s historií osídlení a vzniku naší vesnice. Vinařskou cestu ukončíte „na rozcestí“, na hlavní křižovatce.
Milovníci cyklistiky mohou obdivovat
přírodní krásy okolí naší vesnice cestou po Cyklotrase Podluží z Dolních Bojanovic do Prušánek přes Starý a Nový
Poddvorov.
Máte-li zájem o ochutnávku kvalitních
staropoddvorovských vín, kontaktujte se s vinařstvím Tomáše Bařiny, Josefa Prygla, Karla Svobody, Ivo Padalíka,
Marka Gertnera nebo Vladimíra Kašíka. Rádi vás uvítají, udělají ochutnávku
a prodají své výrobky. U některých se
můžete i ubytovat. Ubytování vám nabídne i nově vzniklý penzion Fialka.
Miroslava Hajdová

Vinařství Krásná hora a nejstarší vinný sklep
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Tvrdonice
Pozvánka do Tvrdonic
O Tvrdonicích se říká, že jsou srdcem
Podluží a její obyvatelé jsou na toto přirovnání určitě po právu hrdí.
Obec leží na hraně vysoké říční terasy
ve výšce 176 m nad mořem, nad současnou nivou řek Kyjovky a Moravy.
Obec byla založena na křižovatce dvou
cest, z nichž jedna vedla od Lanžhota
k Hodonínu a druhá ze Slovenska na Podivín a dále k Brnu. První písemná zmínka pochází z roku 1264, kdy obec náležela k Týneckému, později Lichtenštejnskému panství. Roku 1538 byly Tvrdonice povýšeny na městečko. Od nepaměti byly zemědělskou osadou, jejíž důležitou součástí bylo rybářství. Tato skutečnost je zachycena i ve znaku obce.
Ten nese na děleném štítě v horní půli
hrozen, radlici a kolo, v dolní půli dvě
dvojice rybářských háčků.
Dnes jsou Tvrdonice moderní obcí, která určitě má návštěvníkům co nabídnout. Zajisté všichni obyvatelé regionu mají povědomí o konání národopisných slavností, dnu otevřených sklepů, hodech a motohodech, letním kinu
a dalších akcích, které se v obci konají.
Ostatně dost podrobně o nich informuje každoročně vydávaný kalendář Regionu Podluží, pravidelně je možné se informovat na infonakálu, nebo webových
stránkách obce.
Ať už přijíždíte do Tvrdonic z kterékoli strany, vítají Vás dobře udržované vinohrady a určitě není problém dohodnout se z některým z místních vinařů na
návštěvě sklepa a ochutnávce vín, případně i ubytování.
Naši obec můžete navštívit kdykoli ve
svátek i všední den a pokaždé zde najdete něco zajímavého. Například v přírodním areálu, kde se konají slavnosti, koncerty nebo letní kina, je krás-

ně po celý rok. Přijďte si ho někdy projít a prohlédnout v den, kdy se tu nekoná žádná akce a je zde klid. Objevíte
krásná zákoutí, kterých si jindy nemáte čas všímat, budete obdivovat v klidu stavby zdobené ornamenty. Můžete
obejít rybník po upravené stezce, posedět na lavičce, pozorovat dění u vody.
Je možné zde zahlédnout divoké kachny, nebo volavky. Nádherně barevný je
areál na podzim, klidný a zádumčivý
v zimě. Po telefonické domluvě v knihovně si můžete prohlédnout i interiér Slovácké chalupy s obřadní síní. Součástí
amfiteátru je i multifunkční a outdoorové
hřiště, je zde také možnost občerstvení.
V obci si můžete prohlédnou řadu dobře udržovaných drobných sakrálních
staveb, z nichž většina je soustředěna
v zahradě kolem funkcionalistické stavby kostela z roku 1940. Po dohodě
s místním farářem je možný i výstup na
kostelní věž, odkud je krásná vyhlídka
po okolí. Přes cestu od kostela stojí pa-

Místní rybník

Stiburkovská jezera

Přírodní areál národopisných slavností ve Tvrdonicích

www.tvrdonice.cz

mátkově chráněná trojboká Boží muka
z roku 1760, zdobená obrazy svatých
a lidovým ornamentem. Okolo budovy
staré školy z konce 19. století a sochy
sv. Jana Nepomuckého, který je též kulturní památkou, se dostanete na trojúhelníkovou náves a z ní, cestou ulicí Rybáře, můžete pokračovat k říčce Kyjovce a do lužního lesa na jehož okraji nezapomeňte navštívit přírodní rezervaci
Stiburkovská jezera. Jsou to mrtvé meandry Kyjovky s okolními lučními porosty a částečně i lesem. Žije zde množství
drobných živočichů a ptáků, v travnatých porostech se vyskytují dnes již poměrně vzácné druhy rostlin zátopových
luk. Dobře udržovanými lesními cestami je možné se dostat na hráz řeky Moravy a říčním přívozem třeba i na Slovensko, můžete si udělat výlet po hrázi řeky, nebo Anglickou alejí pokračovat na libovolnou stranu k Břeclavi nebo
Hodonínu. Územím obce vede ostatně
několik cyklostezek a je možné si vybrat směr dle nálady a chuti.
Ve Tvrdonicích funguje několik pohostinských zařízení, kde se můžete na výletě občerstvit, najíst, dát si zmrzlinu,
zahrát bowling. V obci je postupně budována i nabídka ubytování od větších
penzionů až po vinné sklepy upravené
k tomuto účelu. Ve Tvrdonicích můžete strávit jeden den nebo celou dovolenou, kdy budete podnikat výlety po okolí pěšky, na kolech, autem, nebo veřejnou dopravou.
Připravila: Zdena Šlichtová
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Týnec
Přijeďte do „Jamy“
Naší vesnici se po celém okolí říká
Jama, přesto ji my „Jamaři“ pokládáme za nejhezčí v okolí. Všechny Týnce
se vyznačují tím, že jsou na kopci, jen
ten náš měl hrad pod kopcem a vesnice
je nyní na svahu, všechny domy pěkně
pohromadě jakoby na terasách s krásným výhledem na blízký lužní les.
Z luk za Kyjovkou je přehledná celá
vesnice. Po hradu nám zbyly jen Valy,
kde si při velké fantazii v zarostlém zvlněném terénu můžete představovat, že
zde někdy v 15. stol. bylo centrum celého okolí. V mírném svahu nad ním křížek
označuje místo, kde kdysi stával kostel.
Naši občané i hosté ubytovaní v penzionech dnes chodí na procházky do lesa
po asfaltované silnici od hřiště, nebo po
panelce od mostu podél rybochovného
potůčku. Je to v každé roční době pěkný okruh na kole, na kolečkových bruslích i pěšky, na jaře se do lesa chodí na
sněženky, pak na medvědí česnek, někdy se najdou i houby.

te narazit na stromy ohryzané od bobrů. Směrem na Tvrdonice vede pod svahem cesta lemovaná křovím a vinohrady. Ta je spíš pro pěší, ale zato tam málokdy někoho potkáte.

Romantická zákoutí v okolí Týnce

„Englická“ vás dovede do Mikulčic či na Soutok

Na slepá ramena Moravy v lese se vydávají rybáři, kteří mají v lese i chatu.
V tomto tichém romantickém prostředí
se odehrálo už několik svateb. S okolními vesnicemi nás lesem spojuje krásná pevná cesta, tzv. Englická, po rovině se dostanete na vykopávky do Mikulčic i na Soutok. Na zajímavé procházky
bez aut a civilizace se můžeme vydat
přímo pod svažitými vinohrady. Směr
Moravská Nová Ves jsou takové terénní zlomy s téměř kolmými srázy, že by
je nikdo v této krajině nečekal. Připadáte si jak v horách. Podle pamětníků se
tam říkalo Na Havírně, třeba se naši potomci dočkají posunutí dolů z Mikulčic
až do Týnce. Pokud se z Moravské budete vracet polní cestou po druhé straně Kyjovky, minete rozsáhlá jezera, která vznikla těžbou štěrku. Občas může-

Pokud zůstaneme v dědině, můžeme
se stavit v přírodním amfiteátru na Hradíšťku, kde se odehrávají kulturní akce,
jinak se zde vyžívají děti na dětském
hřišti. I v intravilánu obce se dá dobře obcházet kolem Kyjovky, oba břehy
spojuje lávka a dva mosty, což umožňuje pejskařům venčit psy a přecházet

Multifunkční hřiště

www.tynec.cz

z jednoho břehu na druhý, jednou polní
cesta, pak asfaltový chodník. Možností
vyfotit si krásná zákoutí se stromy nebo
vinnou révou je u nás dost, horší je to
s občerstvením, jediná hospoda u Melišů je téměř uprostřed vesnice.
Bydlení je v Týnci příjemné, přestože každá cesta vede do kopce nebo
z kopce a daly by se tady pořádat závody, kdo vyběhne dřív od Kyjovky k autobusové zastávce.
Připravila: Věroslava Hesová

Svažité vinice dávají výborná vína

Letecký pohled na obec
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Mikroregion Weinviertler Dreiländereck
Tipy na výlety v regionu Weinviertler Dreiländereck
Mikroregion Weinviertler Dreiländereck se svými dvanácti
členskými obcemi nabízí svým hostům a návštěvníkům zajímavé výletní cíle a možnosti příjemně strávené dovolené. Ať
už na kole nebo pěšky, region stojí v každém případě za návštěvu. Můžete se zastavit v romantické sklepní uličce a dát
si skleničku Veltlínu přímo ze sklepa. To je požitkářství z té
nejhezčí stránky. Obce Altlichtenwarth, Bernhardsthal, Drasenhofen, Falkenstein, Großkrut, Hauskirchen, Herrnbaumgarten, Poysdorf, Rabensburg, Schrattenberg a Wilfersdorf
se těší na vaši návštěvu a přejí Vám spokojené a příjemné
chvíle strávené v regionu Dreiländereck.

Tipy na cyklistické a turistické výlety v regionu
Téma cyklistiky získává čím dál více na významu. I když se
náš region dosud jevil jako ideální cyklistická destinace pro
domácí a hosty, tak nyní stále více sportovních nadšenců objevuje radost z cyklosportu. Zda sportovně na závodním kole,
s trekkingovým kolem nebo pohodlně na elektrokole - v každém případě se vyplatí informovat se o rozsáhlé síti rozmanitých cyklotras v okolí.
Přehled o všech cyklotrasách najdete na www.weinviertel.at,
skládací mapu si můžete vyžádat také přímo u nás:
tel. +43 2552/20444,
e-mail: office@wde.at

Foto: Robert Herbst

Krátká procházka, malý pěší pochod nebo dlouhá túra - je
jedno, na co máte právě chuť - v regionu Weinviertler Dreiländereck se můžete vydat na cestu po spoustě značených
okružních i dálkových tras. Objevte při tomto „vandrování“
nejzajímavější místa regionu, užívejte si krok za krokem přírodu s mírnými kopci, vinohrady a lužní krajinou. Poznejte okolí
ještě blíže a přijměte skvělou nabídku našeho regionu.
Rádi Vám zašleme naši turistickou mapu „Wandervergnügen
im Dreiländereck“:
tel. +43 2552/20444, e-mail: office@wde.at

Tipps für Trips im Weinviertler Dreiländereck
Die Kleinregion Weinviertler Dreiländereck mit seinen zwölf
Mitgliedsgemeinden bietet seinen Gästen und Besuchern
spannende Ausflugsziele und wohltuende Urlaubsmöglichkeiten. Ob mit dem Rad oder zu Fuß, die Region ist in jedem
Fall einen Besuch wert. Dazwischen ein Stopp in einer romantischen Kellergasse und dazu ein Glas kellerfrischer Veltliner.
Das ist genussvolle Gelassenheit von ihrer schönsten Seite.
Die Gemeinden: Altlichtenwarth, Bernhardsthal, Drasenhofen, Falkenstein, Großkrut, Hauskirchen, Herrnbaumgarten,
Poysdorf, Rabensburg, Schrattenberg und Wilfersdorf freuen
sich auf Ihren geschätzten Besuch und wünschen vergnügliche und genussvolle Stunden im Dreiländereck.

Rad- und Wandertipps
Das Thema Radfahren gewinnt immer weiter an Bedeutung.
Hat sich unsere Region schon bisher als ideale RadDestination für Einheimische und Gäste gezeigt, entdecken
nun immer mehr Sportbegeisterte die Freude am Radsport.
Ob sportlich am Rennrad oder Trekking Bike oder gemütlich
mit dem E-Bike – es lohnt sich auf jeden Fall die weitläufigen
und vielfältigen Radtouren in der Umgebung zu erkunden.
Eine Übersicht über alle Radrouten finden Sie auf:
www.weinviertel.at, eine Faltkarte können Sie gerne auch
direkt bei uns anfordern: tel. +43 2552/20444,
E-Mail: office@wde.at
Ein kurzer Spaziergang, ein kleiner Fußmarsch oder eine
ausgedehnte Wanderung – egal wonach Ihnen gerade der
Sinn steht – im Weinviertler Dreiländereck können Sie sich
auf den zahlreichen
markierten Rund- und
We i t w a n d e r w e g e n
auf den Weg machen.
Entdecken Sie beim
„Wanderschaukeln“
die Highlights der Region, genießen Sie
auf Schritt und Tritt
die Natur mit sanften
Hügeln,
Weinbergen und Au-Landschaften. Lernen Sie
die Umgebung noch
näher kennen und nehmen Sie das wunderbare Angebot unserer Region an.
Wir schicken Ihnen
gerne unsere Wanderkarte:
„Wandervergnügen
im Dreiländereck“ zu:
Tel. +43 2552/20444,
E-Mail: office@wde.at

www.wde.at

Foto: Astrid Bartl
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Kalendář akcí na Podluží
Datum

Obec

Název akce

červenec 2020
4.7.
4.7.
4.7.
5.7.

Lužice
Lužice
Hrušky
Mikulčice

Tenisový turnaj veteránů
Předhodový večer
Otevřené sklepy
Vzpomínková výstava k 50. výročí úmrtí F. Mikuleckého

Datum

Obec

Název akce

28.8.

Prušánky

Rozloučení s prázdninami

29.8.

Lužice

Prkačcup

29.8.

Nový Poddvorov

Hody

29.8.

Týnec

Hody - beseda u cimbálu

29.-31.8.

Dolní Bojanovice

Zahrádkářské dny

30.-31.8.

Týnec

Hody

5.7.

Lužice

Cyrilské hody

11.7.

Kostice

Rybářský výlet

září 2020

11.7.

Tvrdonice

Covid - Motohody

5.9.

Kostice

Den obce Kostice

12.7.

Mikulčice

Vzpomínková výstava k 50. výročí úmrtí F. Mikuleckého

5.9.

Prušánky

Zarážání hory

14.7.

Josefov

Ruční stavění hodové máje

5.9.

Moravský Žižkov

Zarážání hory

18.7.

Josefov

Podlužácká beseda u cimbálu

5.9.

Josefov

Zarážání hory

18.7.

Tvrdonice, Kostice

Otevřené sklepy - Za vínem na Podluží

6.9.

Tvrdonice

Slavnost posvěcení kostela sv. Mikuláše

19.7.

Mikulčice

Vzpomínková výstava k 50. výročí úmrtí F. Mikuleckého

11.9.

Region Podluží

Cyklovýlet Podluží a Hodonínska

19.7.

Dolní Bojanovice

Žně našich předků

12.9.

Týnec

Soutěž gulášů a burčáků

19.-21.

Josefov

Tradiční krojové hody

12.9.

Tvrdonice

Koncert Ondráš

24.7.

Josefov

Pohodová zábava u cimbálu

12.9.

Kostice

Podzimní posezení na Kopance s rybáři

25.7.

Tvrdonice

Ruční stavění máje

12.9.

Josefov

Josefovský helovín

26.7.

Mikulčice

Vzpomínková výstava k 50. výročí úmrtí F. Mikuleckého

12.9.

Lužice

Vinobraní

30.7.

Mikulčice

Letní kino - Opera ve vinici

15.-17.9.

Prušánky

Podzimní burza v KD

31.7.

Mikulčice

Letní kino - Yesterday

16.9.

Lanžhot

Hody v MŠ

31.7.

Starý Poddvorov

Tradiční krojované hody

18.9.

Ladná

Předhodovní zpívání

19.9.

Hrušky

Guláš Cup

19.9.

Prušánky

Vinobraní pod Nechory

19.9.

Lužice

Výstava králíků, drůbeže a holubů - Burčák Open

19-20.9.

Ladná

Krojované hody

18.-22.8.

Lanžhot

Hody

19.9.

Moravský Žižkov

Den s obců

19.9.

Tvrdonice

Podzimní rybářské závody dospělí

20.9.

Dolní Bojanovice

Burčáková šestka

25.9.

Mikulčice

Akropole Cross - běh Rasticovým městem Morava

26.-27.9.

Lanžhot

Hodky

26.9.

Ladná

Krojované hodky

26-27.9.

Mikulčice

Otevřené ateliéry na Jižní Moravě

27.9.-29.9.

Dolní Bojanovice

Svatováclavské hody

srpen 2020
1.8.

Týnec

Den otevřených sklepů

1-3.8.

Starý Poddvorov

Tradiční krojované hody

1.8.

Tvrdonice

Zpívání pod tvrdonsků májů

1.8.
1.8.
2.-4.8.

Dolní Bojanovice
Mikulčice
Tvrdonice

Beseda u cimbálu s Ženským sborem
Letní kino - Dolittle
Krojované hody

1.8.

Josefov

Pohárový turnaj ve fotbale

2.8.

Mikulčice

Vzpomínková výstava k 50. výročí úmrtí F. Mikuleckého

2.8.

Mikulčice

Letní kino - 3Bobule

8.8.
8.8.
8.8.

Prušánky
Kostice
Josefov

Předhodová beseda u cimbálu
Rybářský výlet
Plkač Trophy Cup, 10.ročník

9.-11.8.

Prušánky

Krojované hody

říjen 2020

9.8.

Mikulčice

XIX. roč. soutěže ve střelbě ze sport. a velkorážní pistole

2.10.

Tvrdonice

Setkání seniorů

9.8.

Mikulčice

Vzpomínková výstava k 50. výročí úmrtí F. Mikuleckého

3.10.

Dolní Bojanovice

Pochod slováckými vinohrady, 44. ročník

14.8.

Mikulčice

Těšice - Mikulčice - zápas v kopané neregistr. hráčů

3.10.

Moravský Žižkov

Drakiáda

14.8.

Mikulčice

Táneční párty pod zeleným

3.10.

Josefov

Pochod slováckými vinohrady, 44. ročník

15.8.

Mikulčice

Předhodový večer

4.10.

Starý Poddvorov

IX. ročník Zpěváčci Podluží

15.8.

Moravský Žižkov

Předhodové zpívání

4.10.

Dolní Bojanovice

Hodky s vinobraním

15.8.

Josefov

Turnaj ulic Josefova v malé kopané

7.10.

Hrušky

Běh Boba Zháňala

16.-18.8.

Moravský Žižkov

Krojové hody

10.10.

Tvrdonice

Vaření kotlíkových gulášů

16.-18.8.

Mikulčice

Mikulecké hody

17.10.

Kostice

Předhodovní zpívání, stavjaní máje

16.8.

Mikulčice

Vzpomínková výstava k 50. výročí úmrtí F. Mikuleckého

17.10.

Josefov

Drakiáda

21.-23.8.

Kostice

Motosraz "Bahenní párty"

17.10.

Mikulčice

Štístko a Poupěnka - Ať žijí pohádky

22.8.

Hrušky

Předhodové zpívání

18.-19.10.

Kostice

Hody

22.8.

Mikulčice

Otevřené sklepy

25.10.

Josefov

Dětský lampionový průvod

22.8.

Mikulčice

Vzpomínková výstava k 50. výročí úmrtí F. Mikuleckého

25.10.

Hrušky

XIV. ročník Verbíři Podluží

23.8.

Mikulčice

Vzpomínková výstava k 50. výročí úmrtí F. Mikuleckého

27.10.

Hrušky

Lampiónový průvod

23.8.

Dolní Bojanovice

Zarážání hory

28.10.

Mikulčice

Zahájení výstavy obrazů

23.8.

Starý Poddvorov

Mlynářské odpoledne

31.10.

Mikulčice

Výstava obrazů

23.-25.8.

Hrušky

Bartolomějské hody

31.10.

Prušánky

Gulášfest

26.-29.8.

Tvrdonice

Letní kino

31.10.

Týnec

Tradiční rybářský výlov

28.8.2020

Tvrdonice

Lampionový průvod - rozloučení s prázdninami

www.podluzi.cz
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Kalendář akcí na Podluží
Datum

Obec

Název akce

listopad 2020
1.-8.11.

Mikulčice

Datum

Obec

Název akce

13.12.

Starý Poddvorov

Vánoční besídka

Výstava obrazů

15.12.

Mikulčice

Vánoční dílnička v ZŠ

17.12.

Hrušky

Ohňostroj Hrušecké stavební s.r.o.

6.11.

Mikulčice

Podzimní setkání seniorů

7.11.

Prušánky

Martinské posezení

18.12.

Mikulčice

Pochod světlušek

7.-8.11.

Josefov

Kuchyně našich babiček

19.12.

Moravský Žižkov

Zpívání u vánočního stromu

8.11.

Tvrdonice

XVI. Ročník Přehlídky dětských folklorních souborů

20.12.

Mikulčice

Vánoční koncert

14.11.

Moravský Žižkov

Svatomartinská husa

20.12.

Mikulčice

Město na vesnici? - výstava na Chalupě F. Mikuleckého

15.11.

Starý Poddvorov

Sousedské posezení

20.12.

Ladná

Adventní neděle s …

24.12.

Prušánky

Ván.koledování na návsi

20.11.

Kostice

Předvánoční setkání seniorů

22.11.

Mikulčice

Karneval pro děti

24.12.

Týnec

Půlnoční troubení z kostelní věže

28.11.

Dolní Bojanovice

Vánoční výstava

26.12.

Lanžhot

Žehnání koní, Štěpánská zábava

28.11.

Lanžhot

Kateřinská zábava

26.12.

Tvrdonice

Svěcení mladých vín

28.11.

Tvrdonice

Adventní koncert

26.12.

Hrušky

Štěpánská ochutnávka mladých vín

28.11.

Prušánky

K Nechorám za mladým vínem

26.12.

Prušánky

Štěpánský turnaj v ping-pongu, ZŠ, SDH

27.12.

Mikulčice

Košt mladých vín

28.11.

Hrušky

Dívčí vínek

28.11.

Josefov

Josefovská setkání

27.12.

Mikulčice

Město na vesnici? - výstava na Chalupě F. Mikuleckého

29.11.

Mikulčice

Zpívání u vánočního stromu

28.12.

Josefov

Štěpánský turnaj ve šnopsu

29.11.

Kostice

Mikulášký jarmark a rozsvícení ván.stromu

30.12.

Tvrdonice

Dívčí vínek

29.11.

Lužice

Rozsvícení vánočního stromu / Vánoční jarmark

31.12.

Lužice

Ukončení plavecké sezony a rozlouč. s r. 2020 u Cihelny

29.11.

Ladná

Adventní neděle s ….

31.12.

Josefov

Silvestrovský ohňostroj

Tvrdonice

Silvestrovský ohňostroj

Moravský Žižkov

Silvestrovská zábava

29.11.

Dolní Bojanovice

Vánoční výstava

31.12.

29.11.

Starý Poddvorov

Rozsvícení vánočního stromu

31.12.

29.11.

Nový Poddvorov

Rozsvícení vánočního stromu

29.11.

Josefov

Rozsvícení josefovského vánočního stromu

29.11.

Prušánky

Rozsvícení vánočního stromku u OÚ

30.11.

Dolní Bojanovice

Vánoční výstava

Změny v programu vyhrazeny vzhledem k aktuálním vládním opatřením

prosinec 2020
1.-6.12.

Dolní Bojanovice

Vánoční výstava

5.12.

Mikulčice

Balónky k Ježíškovi

5.12.

Ladná

Mikulášská nadílka u kostela

5.12.

Tvrdonice

Mikulášský jarmark

5.12.

Hrušky

Vánoční veselení

5.12.

Nový Poddvorov

Mikulášská nadílka

5.12.

Josefov

Mikulášská besídka

6.12.

Ladná

Adventní neděle s ….

12.12.

Mikulčice

Advent na chalupě, zahájení výstavy

12.12.

Mikulčice

Město na vesnici? - výstava na Chalupě F. Mikuleckého

12.12.

Mikulčice

Domácí štěstí - divadlo

12.12.

Týnec

Ochutnávka mladých vín a zabíjačkového speciality

12.12.

Dolní Bojanovice

Košt mladých vín

13.12.

Mikulčice

Město na vesnici? - výstava na Chalupě F. Mikuleckého

13.12.

Ladná

Adventní neděle s ….

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 Jižní Slovácko v době koronavirové
Vyhlášení nouzového stavu a veškerá
s tím spojená opatření zaskočila asi každého, nejinak tomu bylo v případě Místní akční skupiny Jižní Slovácko (MAS).
Ze dne na den bylo uzavřeno Regionální turistické informační centrum a celá
budova téměř osiřela. Na provoz kanceláře MAS to však vliv nemělo žádný.
Pracovníci se přesunuli na home office
a veškerá činnost běžela bez přerušení
dál. V této době probíhaly procesy závěrečných ověření způsobilosti na MAS
podaných projektů, takže po telefonu
pracovníci MAS konzultovali doplnění či
připomínky se žadateli a vše proběhlo
bez problémů. V nejbližším období se
tak budou moci zahájit práce na schválených komunitních centrech (Kostice,
Terezín, Nový Poddvorov), bude se stavět přístavba hasičské zbrojnice v Prušánkách, budou dokončeny na chodníky v obcích Dolní Bojanovice a Lužice.
Ty, kterým leží na srdci životní prostředí, jistě potěší schválené projekty zaměřené na veřejnou zeleň (v Dolních Bojanovicích a Tvrdonicích), realizovat se
začne také projekt územního systému

Sociální podnik Lakovna Ladná

Hasiči v Dubňanech získali novou hasičskou cisternu

ekologické stability v Kosticích.
Co nás velmi těší, jsou ukončené projekty financované přes MAS, tedy zrealizované a řídícím orgánem proplacené. Na webových stránkách MAS (www.
jiznislovacko.cz) lze pod jednotlivými
operačními programy (záložky IROP,
PRV) nalézt galerii úspěšně realizovaných projektů na území MAS Jižní Slovácko. V poslední době byly ukončeny
dva projekty na pořízení hasičské cisterny, a to v Dubňanech a Mutěnicích,
svůj projekt dokončil také nově vzniklý
sociální podnik Lakovna Ladná s.r.o.
Jediná oblast, které se nouzový stav dotkl, byly projekty z Programu rozvoje venkova (PRV), kde došlo k pozastavení fyzických kontrol realizovaných projektů.
Žadatelům se tímto zpozdí dokončení
administrace jejich projektů a vyplace-

ní dotace. Snad se tento skluz podaří co
nejdříve dohnat a projekty dokončit.
Národní síť místních akčních skupin aktivně zareagovala na situaci a zhoršené postavení drobných podnikatelů
a řemeslníků v této době a přišla s celonárodní platformou propagace a podpory jejich podnikání. MAS Jižní Slovácko se do tohoto projektu s názvem
REGIONY SOBĚ zapojila. ZDARMA zařídí prezentaci vaší činnosti na webu
www.regionysobe.cz, kde již brzy bude
největší koncentrace všech možných
řemeslníků, výrobců a prodejců z celé
republiky.
Pokud máte zájem o tuto formu prezentace zájem, kontaktujte nás:
mail: pribylova@jiznislovacko.cz
tel.: 775 004 581
Ing. Blanka Přidalová

Newsletter Slovácka poví, co se chystá nového i co se kde děje
Už více než 700 emailových adres odebírá pravidelné Novinky ze Slovácka.
Jednou za dva týdny, někdy i častěji,
informuje tento internetový newsletter
o novinkách v cestovním ruchu, co je
nového v nabídce regionu, tipy na výlety i upozornění na zajímavosti.
Odebírají jej nejen novináři či cestovní
kanceláře, ale také zástupci obcí Slovácka, provozovatelé turistických cílů,
ubytovatelé na Slovácku a další, kterým se podobné informace mohou hodit. Přidejte se také. Stačí napsat mail
na zdenek.smyd@slovacko.cz a zařadí-

me vás do rozesílky. Stejně jednoduše
se v případě, že vás novinky ze Slovácka zajímat nebudou, zase můžete z odběru newsletteru odhlásit. Tuto možnost
obsahuje i každý námi zaslaný email.
Newsletter mapuje dění zajímavé pro
návštěvníky regionu na celém území turistické oblasti Slovácka počínaje Podlužím, přes Hodonínsko, Kyjovsko, Ždánicko či Ostrožsko a Uherskobrodsko,
konče okolím Bojkovic či Napajedel.
Jde o stejné území, kterému se věnuje
i turistický portál www.slovacko.cz, kde
také najdete mnoho tipů.

www.jiznislovacko.cz

Web provozuje spolu s Regionem Slovácko v Uherském Hradišti i Turistická asociace Slovácko sídlící v Hodoníně. Ta teď nabízí možnost spolupráce
i podnikatelským subjektům v území.
Pokud podnikáte v cestovním ruchu,
můžete se prostřednictvím naší organizace stát oficiálním partnerem Slovácka. Kromě jiného získáte také přednostní možnost využívat výhod webu pro
svou propagaci. Stačí napsat na výše
uvedenou emailovou adresu.
Připravil: Zdeněk Šmýd,
Turistická asociace Slovácko
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Přehled výrobců krojů a součástí krojů na Podluží
Druh výrobku

Jméno

Kontakt

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

Markéta Maláníková

tel. 728 572 846

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

Helena Pazderková

tel. 732 455 795

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

Vladislava Lekavá

tel. 724 764 561

Čižmy

Martin Tomaštík

martinjanulik@seznam.cz

Šití rožků a šátečků

Štěpánka Pavková

tel. 602 517 980

Zdeňka Rabušicová, Nová 109

tel. 725 544 905

Dolní Bojanovice

Josefov

Kostice
Šití a vyšívání červenic a modřic

Lanžhot

(informace MÚ Lanžhot)

Čižmy

Marek Tureček

731 479 760

Fiauky

Jarmila Hrnčířová

728 045 832

Červené vyšívání na košili

Bronislava Bartošová

606 846 596

Dana Létalová

776 143 468

Marie Holobrádková

728 283 737

Marie Kořínková

721 832 187

Hana Tučková

721 381 438

Lajbl

Alena Škrobáčková

704 782 787

Malování mašlí

Marie Švirgová

728 037 908

Silvie Markovičová

721 036 234

Božena Růžičková

605 511 695

Michaela Jurošková

721 538 367

Dagmar Jurošková

721 538 368

Pérko na guláč a mašle, červený šátek

Ludmila Ciprysová

702 655 820

Šití sukní

Jitka Gálová

775 651 126

Vlaďka Magdolenová

605 751 996

Hana Procházková Holkovičová

721 627 758

Marie Rampáčková

721 941 282

Jméno

Kontakt

Drahoslava Veselská

tel. 724 843 075

Ludmila Hanzlíčková

tel. 724 130 302

Vyšívačky

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

Mikulčice
Škrobení kasanic a jiných částí krojů

Starý Poddvorov
Šití pánských krojů

Půjčovny krojů na Podluží
Druh výrobku
Starý Poddvorov
Půjčovna krojů na Podluží Starý Poddvorov

Lužice
Půjčování krojů Lužice

Chcete se zviditelnit v celém Regionu Podluží?
Inzerujte v časopisu ZVONY PODLUŽÍ
Více než 8000 výtisků
do všech domácností v 15 obcích!
Bližší informace na tel.: 777 328 062
nebo e-mailu: info@podluzi.cz

Přehled výrobců krojů,
součástí krojů a půjčoven
najdete také na webu:
https://slovackyregion.cz/podluzi/
nabidka-regionu/vyrobci-lidovych-kroju

www.podluzi.cz
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17. ples Regionu Podluží v Dolních Bojanovicích

20. jubilejní ročník turnaje v kuželkách obcí Regionu Podluží
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