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Kultura v regionu – fotoreportáž
Hana Šupálková

Módní přehlídka FolklorStyl

Regionální turistické informační centrum (RTIC), které v Hodoníně provozuje Místní akční skupina Jižní Slovácko, zahájila v tomto roce spolupráci se zajímavými mladými lidmi ze společnosti FolklorStyl s.r.o. Ti se už
od roku 2016 zabývají výrobou moderních textilních produktů inspirovaných folklorem. Jedním z vrcholů této spolupráce byla letní módní přehlídka na Masarykově náměstí v Hodoníně.
Akce se uskutečnila pod taktovkou MAS Jižní Slovácko a akce byla spolufinancována z projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP
Hodonín II, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008626, a to
v rámci regionální identity a demokratické kultury.
Modely a modelkami se na chvíli stali jak členové místní hodonínské chasy, tak také dobrovolníci z Dubňan, Mutěnic či Hrušek. Netradiční módní přehlídku tvorby mladých kreativních lidí doprovázela při vystoupení
cimbálová muzika Galán a nechybělo ani pohoštění ve formě tradičních
pochutin jako jsou laty, béleše či škvarková pomazánka. Akce se neobešla bez dobrého vína, které doladilo tu správnou atmosféru.

www.jiznislovacko.cz/map/map-aktualne
www.facebook.com/MAP.Hodonin
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Slovo předsedy sdružení
Vojtěch Pospíšil, předseda Regionu Podluží

Vážení spoluobčané Podlužáci
i z Hanáckého Slovácka,
letošní advent je tak trochu jiný
a s ním i jiné čekání na Vánoce,
víme to všichni. Jsme plni očekávání, jaké vlastně letos budou, a plni
otázek, budou šťastné a veselé?
Budou otevřeny obchody, restaurace, budeme moci navštěvovat
seniory a nemocné, budeme moci
sportovat nebo do kina či divadla,
budou ohňostroje ke konci roku,
a pak plesy? Na některé otázky budete mít dílčí odpovědi již při čtení mého úvodního slova. Osobně
se domnívám, že nejsou důležité
dárky pro naši radost, dětem toto
pochopitelně nevysvětlíme, ale radost samotnou nám udělá to, co
si za ní představíme, a já vím, čím
jsou Vánoce radostné pro mě. Vidět se a mít možnost být se svou
rodinou a přáteli.
Nyní je často vidět jak velký a hlavně psychosociální dopad má současná covidí doba, kdy se lidé
nemohou scházet, mladší komunikují převážně přes sociální sítě, starší téměř nijak nebo
jen ve svých pracovních kolektivech nebo úzkých rodinách a kdykoliv se jakékoliv opatření rozvolní, pak nastane srážka s realitou

Jihomoravský kraj pomohl Regionu Podluží schválením dotace na akci údržby lipových alejí
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vajících služeb a investice s opravami
budou kráceny. Je si však stále nutno uvědomit, že rozpočty obcí, měst
a krajů jsou součástí státního rozpočtu a pokud se stát zadlužil ještě více
nad výpadek příjmů svého rozpočtu,
jehož součástí jsou i peníze samospráv, a hodlá tak učinit i v roce příštím, tedy jim tyto finance musí ze zákona poskytnout. Pokud tak neučiní,
tak ty peníze, jež náleží obcím pro
Vás občany, spotřebuje pro vlastní
potřebu! Nestěžuji si za svou obec,
Region ani za kraj, nemám to ve zvy-

a přestože sociální omezení netrvají dlouho, tak i doba měsíců v mnohých zanechává hluboké stopy sociální apatie a také v lidech, kteří
podnikají, i těžké ekonomické dopady, jež pocítí zanedlouho i zaměstnanci. Mým přáním pro letošní Vánoce a další měsíce je, abychom k sobě opět našli cestu a byli
hrdí Moraváci z Podluží nebo Hanáckého Slovácka, naše cesta by
měla být ve vzájemné pomoci, porozumění a ohleduplnosti. Příležitost bychom pak měli pro naše děti
vnímat ve vzdělávání.
O činnosti našeho svazku obcí
Vás pravidelně informují naši pracovníci, ať již ve Zvonech Podluží,
na webu nebo také osobně. Tradiční cyklovýlet, „Otevírání jara
na Podluží a Hodonínsku,“ musel být na jaře zrušen a uskutečnil
se v září, za pěkného počasí. V letošním roce došlo nejdříve k přesunutí a následně ke zrušení našich krásných folklorních soutěží a přehlídek, o to více si je užijeme všichni v příštím roce. Obdrženou dotaci od Jihomoravského
kraje na folklorní přehlídky jsme
poskytovateli vrátili. Jihomoravský kraj nám pomohl také schválením dotace na akci údržby zeleně, lipových alejí v obcích Tvrdonice - Jižní Morava a Týnec - Hrušky,
pod názvem „Stromořadí pro Region Podluží – následná péče
2020“ ve výši 50.000,- Kč, za což
mu upřímně děkujeme. Pracujeme
na Adaptační strategii území obcí
i Regionu v oblasti životního prostředí. Rovněž pracujeme na předprojektových přípravách cyklostezek mezi obcemi Podluží, Hodonínska a Hanáckého Slovácka. Region Podluží se svými členskými obcemi, se také připojil k výzvě města Lanžhot, k zajištění ochrany přírody a krajiny lokality Soutoku Moravy a Dyje. Tato výzva by měla být
podnětem pro zahájení otevřené
diskuze u kulatého stolu a vytvoře-

V

ku, pouze konstatuji skutečnost. Veřejné zakázky samospráv činily cca
12 % HDP, a to není zrovna málo.
S propadem financí jde ruku v ruce
zdražování služeb a poplatků občanům. Věřím, že tak, jako v minulosti
se s tímto všichni popasujeme.
Vážení Podlužáci a Hanáčtí Slováci, buďme k sobě ohleduplní nejen
v tomto čase adventu a Vánoc, těšme se z drobností. Osobně miluji
Vánoce a tento čas, kdy se alespoň
na tři dny zastavím a sleduju pohád-

Vánoční recepty
pro vaši inspiraci...

Zázvorky (recept z Podluží)
Vojtěch Pospíšil

Čas přípravy: 70 min.
Suroviny: 280 g práškového cukru, 21 dkg polohru-

ní pracovních skupin ze zástupců
jednotlivých subjektů s cílem navrhnout opatření pro tuto lokalitu.
Hodová sezona byla letos opravdu
velmi krátká, ale pokud krojovaní přijeli kamkoliv, stejně jako i návštěvníci, tak si to užili, byla zabezpečena veškerá hygienická opatření a co je nám známo, nikdo nebyl
nikde novým typem koronaviru nakažen. Věřím, že příští rok si hodování vynahradíme.
První říjnový víkend proběhly volby do
Zastupitelstva Jihomoravského kraje, chci Vám proto poděkovat, že jste
i v této nelehké a měnící se době přišli k volbám a děkuji všem, kteří jste
mi dali svůj hlas, Vaší podpory si velmi vážím a nejen Podluží budu v krajském zastupitelstvu, kde jsem byl
zvolen předsedou výboru sociálního
a zdravotního, důstojně zastupovat.
Od svých starostek a starostů jistě
slýcháte, že v příštím a přespříštím
roce bude ještě méně peněz na jakoukoliv investiční činnost v obcích
a městech a bohužel tomu tak je i v Jihomoravském kraji. Díky výpadkům
daňových příjmů samospráva přichází o značnou část svých rozpočtů na straně příjmů a veskrze budou
finance jen na provoz a udržení stá-

ky v kruhu svých nejbližších. Pokud
někomu můžeme pomoci, kdo pomoc potřebuje a nemá takové štěstí
jako jiní a jde to, pomozme jim. Přeji tedy nám všem požehnané svátky vánoční, naplněné klidem, mírem, pohodou a láskou k bližním.
Dejte každému dni příležitost, aby
se stal nejkrásnějším dnem Vašeho
života. Tento dárek posílám všem,
protože jej stejně jako radost nedokážu zabalit. Do nového roku 2021
pak přeji pevné zdraví a nervy, štěstí, úspěchy a Boží požehnání.

bé mouky smíchané se 7 dkg hladké mouky, 2 celá
vejce + další 2 žloutky, polévková lžíce zázvoru, kávová lžička prášku do pečiva
Postup
• vejce s cukrem dobře utřeme, přidáme zázvor
a mouku, na vále zpracujeme těsto a necháme 30
min. odpočinout
• vyválíme těsto na ¾ cm silnou placku, vykrájíme zázvorky a poklademe je na pergamenovým papírem
vyložené plechy, necháme do rána zaschnout
• druhý den pečeme v troubě vyhřáté na 150 °C
• během pečení 1x plech otočíme, zázvorky nesmí být
moc upečené, mají mít bílou barvu, zespodu narůžovělou a jsou lehce nafouklé
• po upečení dáme zázvorky do uzavřené nádoby
s kouskem jablka, aby zvláčněly

Korýtka (recept z Hodonínska)
Čas přípravy: 50 min.
Suroviny: 4 celá vejce, 4 žloutky, ½ kg mletého cukru,
70 g másla, 2 špetky (vždy na špičku kulatého nože)
spěšné soli – amonia, trochu anýzu, hladká mouka
speciál (cca 900 g – těsto by mělo být co nejhustší)
Postup
• nejprve si nachystáme posyp: ořechy a kostkový
cukr nasekáme nožem, v mlýnku na mák pomeleme
1 balíček anýzu. Anýz přesejeme, hrubší části přidáme
k cukru a ořechům a promícháme. Jemné části anýzu
necháme do těsta – dle chuti. Této posýpkové směsi
by měl být zhruba 1 kg.
• mouku přesejeme, přidáme amonium, máslo nastrouháme na jemném struhadle, vypracujeme těsto. Necháme chvíli odležete – těsto má být tuhé, ale vláčné.
• rozdělíme těsto na menší části, rozválíme na placku
cca 3 – 5 mm silnou, potřeme rozkvedlaným vejcem,
rádýlkem nakrájíme pásky 10 x 2 cm, namáčíme je ve
směsi ořechů a cukru. Pokládáme je na tzv. korýtka

(z plechu jak srnčí hřbet, jen jsou hladká). Formy předtím pomastíme nebo do nich dáme pečící papír, aby
se těsto nepřilepilo.
• pokud nemáme korýtka, lze je použít běžný pečící plech
• dáme péct do vyhřáté trouby, pečeme do mírně růžové barvy
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Zprávy z regionu
Stalo se na Podluží

Povodňová situace na řece Moravě
V době nouzového stavu po vydatných deštích se 15. října hladina řeky Moravy vyšplhala téměř k 5,5 m a došlo k vyhlášení III. stupně povodňové aktivity.
Povodí Moravy a obce upozornily

občany, že dojde k rozlivu řek do
suchého poldru mezi obcemi Moravská Nová Ves a Týnec. Současně byl na řece Dyji vyhlášen II. stupeň povodňové aktivity a byla zatopena část obory Soutok. Proto

Vylitá řeka Dyje, 2. povodňový stupeň, lokalita Lánské louky
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Investiční počiny
v Regionu Podluží

Lužice
Největší a nejrozsáhlejší investiční akcí letošního roku v obci Lužice je kompletní rekonstrukce sokolovny v centru obce. Investorem je sice s ohledem na podmínky dotace T. J. Sokol Lužice, nicméně akce probíhá se stoprocentní an-

gažovaností obce, které objekt od
roku 2017 patří. Koneckonců zastupitelstvo obce celou rekonstrukci
včetně nového vybavení nábytkem
a sportovním nářadím dofinancovává, a to v předpokládaném rozsahu cca 13 mil. Kč. Dotace poskytnutí MŠMT představuje částku 17,2

Řeka Morava, 3. povodňový stupeň

Charta venkovských obcí EU
Již je tomu 15 let, kdy 7. května
2005 podepsal starosta obce František Strýček v Holandsku v městě Haaren oficiální dokument členství obce Starý Poddvorov v Chartě venkovských obcí EU. Jedná se
o organizovanou skupinu obcí
(z každé členské země EU jedna),
které předsedá presidium v Holandsku. Tyto obce se podílí na projektech schválených vždy na dva roky
dopředu. Každoročně se osm zástupců z každé vesnice, z toho čtyři
mladí mezi 18-26 lety, schází v některé z členských obcí. Během roku
probíhá i několik menších setkání.
Každé z těchto setkání je zaměřeno na jisté téma. Výsledek sympozií, která během setkání probíhají, se započítává do výsledného sumáře pro Evropskou komisi. Vždy se
jedná o velmi pestrý program, během něhož se hosté snaží představit svoji zemi a region. Smyslem Evropské charty venkovských obcí je
vlastně navazovat spolupráci mezi
konkrétními obcemi ze států EU,
sloužit jako platforma pro sdílení
zkušeností, zprostředkování řešení

byl do obou lokalit zakázán vstup
do lesa z důvodu ochrany zdraví
a bezpečnosti, protože hrozí nebezpečí pádu podmáčených stromů, který stále platí s výjimkou
cyklostezky mezi Břeclaví a Lanžhotem přes lokalitu Pohansko
a Kazůbek. Naštěstí se situace po
pár dnech uklidnila a řeky Morava
a Dyje nezanechaly za sebou žádné větší škody.
Text a foto: Kateřina Paulíková

obdobných problémů, kterým dnes
čelí velká řada venkovských obcí
EU. Vzájemná výměna zkušeností a
názorů pomohla již několikrát najít
řešení v jiných obcích.
Motto „Charty“ je jednoduché –
People meet people, lidé se navzájem potkávají a poznávají po
všech stránkách – osobních, kulturních, národnostních, náboženských apod. Delegáti jednotlivých
zemí jsou ubytovaní v hostitelských
rodinách. To je to nejdůležitější pro
účastníky setkání, necítí se jako turisti, ale jako hosti. Během setkání
vzniklo bezpočet vzájemných přátelství napříč celou Evropou trvajících už po mnoho let.
V naší obci proběhlo velké setkání všech delegátů členských států Charty v roce 2009, malé setkání pak v letech 2014 a 2018. Vždy
jsme se zhostili úkolu hostitelů k velké spokojenosti všech delegátů.
Důkazem toho, že „EVROPSKÁ
CHARTA VENKOVSKÝCH OBCÍ“
skutečně přináší pozitivní výsledky,
je ocenění Evropské komise v oblasti projektů partnerství měst za aktivní

evropské občanství. Presidium Charty spolu se zástupci všech členských
vesnic převzali během slavnostního
ceremoniálu v roce 2010 v Bruselu
významné ocenění – GOLDEN STAR
(Zlatou hvězdu). Viceprezidentka Evropské komise a komisařka pro spravedlnost, základní práva a občanství Vivien Reding a Staffan Nilsson,
předseda poroty a předseda hospodářského a sociálního výboru předali
do rukou prezidenta Charty krásnou
cenu včetně originálního certifikátu
pro každého člena.
Loni na podzim oslavila Charta venkovských obcí EU 30. výročí. Místem oslav se stalo malé francouzské město Cissé, které je však velké
a významné tím, že právě zde došlo
v r. 1989 k založení této organizace.
Chartu venkovských obcí řídí presidium, v jehož čele stojí prezident
Boy Scholtze z Esche v Holandsku.
Členem prezidia je i náš občan Ing.
Tomáš Kuchař.
Starý Poddvorov se bude vždy hrdě
hlásit k členství v tak významném
projektu a bude nadále jeho aktivní součástí.
Ing. Tomáš Kuchař
a Mgr. Miroslava Hajdová

Rekonstrukce sokolovny v obci Lužice

Ladná
Obec Ladná jako jediná v ORP Břeclav nemá vybudovanou čistírnu odpadních vod. To se změní koncem roku, protože od března 2019 probíhá výstavba nové čistírny a dostavba splaškové kanalizace v části obce. Náklady
na akci se pohybují ve výši kolem 100 milionů Kč. Z této částky obec obdržela celkové dotace ve výši cca 60 milionů, zbytek musí zafinancovat sama. Ke
spuštění provozu čistírny by mělo dojít 18. října. Obec si bude čistírnu s kanalizací provozovat sama. Na stávající kanalizaci - dešťové dochází k budování nových odboček a z této se stane kanalizace jednotná, tzn. pro vody splaškové a částečně i dešťové. Na provoz čistírny se těší nejen obyvatelé obce
a firem, ale také Ladenská strouha neboli Trkmanka neboli Svodnica, které
se určitě po stránce ekologické velmi uleví, protože v současné době funguje tak trochu jako kořenová čistírna obce.
Text Mgr. Renáta Priesterrathová, foto Martin Vlk

mil. Kč. Výsledkem bude kompletně zrekonstruovaný objekt v centru obce, v němž najdou nové zázemí členové lužického Sokola, veřejnost a v němž bude moci v důstojném prostředí probíhat řada kulturních a společenských akcí, od plesů,
koncertů, divadelních představení až
po různé přehlídky, košty apod.
Mgr. Tomáš Klásek,starosta
Týnec
Obec se snaží i při nižších příjmech
budovat. Jedná se například o prodloužení vodovodu, opravu kanalizace, do konce roku připravujeme nové osvětlení a výsadbu stromů ve Sportovní ulici, doplnění výsadby stromů na ulici Hlavní, dokončujeme osvětlení multifunkčního hřiště pro večerní tréninky sportovců a projekt přístřešku na dvoře kulturnímu domu pro využití při
různých akcích, plánuje se oprava průjezdní krajské vozovky s novým chodníkem, na což je vydáno
platné stavební povolení, a zahajujeme přípravu studie úpravy Návsi. Snad v příštím zpravodaji bude
doba klidnější a příznivější pro zábavu i pro budování.
Mgr. Hana Zoubková,
starostka obce

Výsadba stromů ve Sportovní ulici v Týnci

Čistírna odpadních vod v Ladné
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Osobnost regionu – Pavel Janeček
Andrea Janečková

Hudební dění v Dolních Bojanovicích významně
ovlivnila osobnost učitele hudby Pavla Janečka,
který se narodil 16. července 1923 v Dolních Bojanovicích.
Pocházel z chudé malorolnické rodiny. Jeho otec Josef Janeček pocházel ze Starého Poddvorova a za první republiky odjel na čas za prací do USA, aby zabezpečil rodinu. Maminka, rozená Šimková, pocházela
z Dolních Bojanovic, společně vychovali tři děti - Pavla, Václava a Marii.
Prvním učitelem na housle byl Pavlu Janečkovi Jan
Červenka (z č.p. 17), bývalý kostelník a zpěvák.
V roce 1937, už ve 14 letech začal Pavel Janeček hrát
na housle v chrámovém orchestru. Za války v roce
1941 založil spolu s Tomášem Byrákem, Pavlem Jurkovičem a svým bratrem Václavem smyčcové kvarteto, v témže roce obnovil mužský sbor.

Svatba Pavla Janečka

(majitel fotografie Vít Blaha)

Po maturitě na gymnáziu v Hodoníně roku 1943 nastoupil jako dělník u firmy Baťa ve Zlíně, kde pracoval
až do března 1945. Po osvobození začal výpomocně učit na Obecné škole v Dolních Bojanovicích a začal studovat pedagogickou školu. Po složení doplňovací zkoušky na Učitelském ústavu v Kroměříži a po
zkoušce učitelské způsobilosti pro národní školy učil
na Měšťanské škole v Dolních Bojanovicích, ve Starém Poddvorově a na Obecné škole v Čejči.
V únoru roku 1948 se oženil se Štěpánkou, rozenou
Chmelařovou. Narodilo se jim pět dětí - Helena, Vít,
Štěpánka, Josef a Jitka. Všechny zdědily hudební talent.
V letech 1949-1951 absolvoval Pavel Janeček základní vojenskou službu. Po soukromých lekcích složil na konci roku 1951 na pražské konzervatoři Státní
zkoušku učitelské způsobilosti ze hry na housle.
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Od roku 1952 až do odchodu do starobního důchodu působil na Lidové škole umění v Hodoníně, kde
zpočátku zastával i funkci ředitele a několik let také
vykonával funkci krajského metodika pro hudební
nauku. V letech politického uvolnění 1968-1969 byl
předsedou Osvětové Besedy v Dolních Bojanovicích
a vedl několik hudebních souborů. Během své činnosti vychoval řadu hudebníků, z nichž mnozí se stali profesionály.
Pavel Janeček byl hluboce věřící člověk a během normalizace byl úřady různě šikanován. V Dolních Bojanovicích dal základ hudebnímu životu, jaký by jim
mohlo závidět mnohé okresní město. V roce 1958 založil v obci Kurz hudební výchovy, který byl později
přetransformován v Základní uměleckou školu.
Kurz každoročně navštěvovalo kolem 200 bojanovských dětí. V obci s přibližným počtem tři tisíce obyvatel jde o neobyčejný počet osob s hudebním vzděláním, které dovedou zahrát na hudební nástroj a zazpívat. Pavel Janeček se zasloužil také o založení dechové kapely v obci, která pod názvem Bojané funguje v obci dosud, a několika cimbálových muzik.
Jako učitel proslul přísností, za což mu bylo po absolvování školy mnoho jeho žáků vděčných.

O

Pavel Janeček

Učitel hudby z Dolních Dunajovic
Součástí jeho pedagogické činnosti bylo i vydání publikací:
Hudební nauka pro žáky kurzu hudební výchovy v kulturně výchovných zařízeních jihomoravského kraje (vydáno v roce 1973 Krajským kulturním střediskem v Brně),
Přehled dějin evropské hudební tvorby (vydáno v roce
1998, Tiskárna Lelka Dolní Bojanovice). Během své
činnosti se Pavel Janeček zasloužil také o vypracování
směrnic pro kvalifikaci varhaníků. Jeho učitelskou činnost ocenilo Ministerstvo kultury ČR v roce 1992, kdy
Pavlu Janečkovi byla udělena medaile Pro vzorného učitele za činnost v Jihomoravském kraji.

Hlavní doménou učitele
Pavla Janečka byla od roku
1945 až do smrti činnost
v chrámovém sboru a orchestru, ve kterém byl dirigentem,
organizátorem, opisovačem not
a zajišťoval i další potřebné činnosti se sborem souvisejících.
Vychoval mladé hudebníky
a sbor rozšířil z původního počtu 30 (v roce 1945) na 60 členů. Během činnosti s chrámovým sborem a orchestrem
nastudoval díla církevní, i světská, se kterými vystoupili nejen v rodné obci, ale i v různých
koutech České republiky
a v zahraničí. Soubor pod jeho
taktovkou nacvičil například
díla Ludwiga van Beethovena,
Františka Xavera Brixiho,
Antonína Dvořáka,
Wolfganga Amadea Mozarta,
Bedřicha Smetany
a dalších velikánů.

„Jako vedoucí souboru byl velmi přísný a důsledný. Zakládal si na tom, aby hudebníci docházeli na zkoušky pravidelně
a netoleroval výmluvy. Doma si vedl evidenci. Když některý z členů sborů nepřišel na zkoušku několikrát po sobě, dostalo se mu napomenutí
v podobě písemné výzvy,“ dodává s úsměvem dcera Helena Nováková,
která je také členkou Svatováclavského sboru.
Za dirigentským pultem působil Pavel Janeček 56 let. Jeho snem bylo
nacvičit Mozartovo Requiem, což se mu také podařilo. V roce 2001
o svátku Všech svatých jako své poslední vystoupení dirigoval veřejně
několik jeho částí. Dirigentskou taktovku po něm převzala jeho žačka
Lucie Škrháková.

Pavel Janeček diriguje Svatováclavský sbor a orchestr

Hudba při sboru pro občanské záležitosti (Pavel Janeček vlevo)

„Tatínek byl velký puntičkář a práci byl zcela oddaný.
Z domu odcházel na ranní mši, aby ji odehrál na varhany. Dopoledne učil v kurzu žáky, kteří měli odpolední vyučování. Kolem desáté dorazil zpátky domů
a musel se postarat o pole a zahradu, kterou s maminkou obdělávali. V půl jedné už běžel na autobus,
od půl druhé učil v Hodoníně. Vrátil se sedmým autobusem a šel rovnou opět do hudebky učit nebo do
kostela na zkoušku sboru a domů přišel po desáté
hodině,“ vzpomíná dcera Helena Nováková.

Pavel Janeček zemřel 10. dubna 2002 ve věku 78 let po krátké těžké nemoci. Byl pohřben 13. dubna v Dolních Bojanovicích za účasti asi dvaceti kněží, nesčetného množství jeho bývalých žáků, přátel a obyvatel obce
Dolní Bojanovice. V neděli 25. listopadu 2007 byla na budově Základní umělecké školy v Dolních Bojanovicích slavnostně odhalena pamětní
deska učitele a regenschoriho Pavla Janečka.
Zdroj: Kapitola významné osobnosti z knihy Dolní Bojanovice - minulost
a současnost obce, kterou zpracovala Andrea Janečková
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DB Dolní Bojanovice
Michael Purmenský

V sobotu dne 1. srpna za podpory
Obecního úřadu, sponzorů a přátel pěkné písničky se u Slovácké
chalupy uskutečnila Beseda u cimbálu. Jubilantky z Ženského sboru při tomto večeru oslavily své
významné výročí – 20 let od svého založení. Jako hosté vystoupi-

li a ženám k jubileu popřáli ženské
sbory z Lanžhota a Šardic, mužské sbory Révokaz z Čejkovic. Návštěvníky za doprovodu cimbálové muziky Stupava svým zpěvem
potěšili i bojanovští sólisté – Anička Řezáčová, Růžena Šupová, Eva
Skočíková, Stanislav Bílek, Jan Sa-

Beseda u cimbálu

H

Hrušky

Jaroslava Rajchmanová

Život ve stínu koronaviru
Letošní rok přinesl spoustu nových
situací. Omezení se dotkla nás
všech, ať už v soukromém nebo
společenském životě. Rozvolnění přijatých opatření v letních měsících poskytlo alespoň částečný
prostor pro setkávání lidí a mož-

nost pořádání společenských akcí.
Hrušecké hody se konají o svátku sv. Bartoloměje na konci srpna.
V Hruškách, ale i okolních obcích se
vedly diskuze o tom, zda hody budou či nebudou… ty hrušecké nakonec byly. Neuskutečnilo se pouze sobotní Předhodovní zpívání, ale

Hrušecké hody se konají o svátku sv. Bartoloměje
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lajka, Jiří Salajka a nestor podlužácké písničky Vojtěch Račický.
Milým vystoupením krásný večer
začaly děti ze souboru Slunéčko,
úsměvnou scénku předvedli bojanovští ochotníci pod vedením
Markéty Maláníkové a bombou
na závěr byla návštěva paní Jarmily Šulákové v podání Anežky Herkové. O osvětlení a zvučení a video záznam se postaralo Tonstudio Rajchman.
Dne 23. srpna se „Pod búdama“
koná tradiční Zarážání hory. Jde
o velmi navštěvovanou akci v režii
Vinařského spolku, obce a krojované chasy. Slavnostní ceremonie
zaražení hory proběhla za účasti
obecních zastupitelů, o. Petra Karase polecajta (v jeho roli se objevil Petr Drábek), hotařů, zástupců vinařského spolku a krojované
chasy. Moderoval místopředseda
Vinařského spolku Pavel Líčeník.
O hudební doprovod se postarala
CM Vojara. Akci okořenila divácky velmi kladně oceněná scénka
místního Divadelního spolku v režii Markéty Maláníkové.
nedělní, pondělní i úterní program
už proběhl dle zvyklostí. Počasí přálo, muzika hrála, lidé tančili a bavili
se. Hodové slavnosti již tradičně doplňuje výstava Vlastivědného kroužku. Letos tomu nebylo jinak, a tak si
mohli návštěvníci v rámci Dne otevřených dveří v nových prostorách
kroužku prohlédnout nejen stálou
expozici historických předmětů ale
i výstavu rukodělných výrobků našich občanů.
Ještě než se s přicházejícím podzimem změnila situace, uskutečnil
se GulášCup – klání deseti týmů
ve vaření guláše. Za slunečného
zářijového počasí mohli návštěvníci ochutnat několik druhů tohoto původem maďarského pokrmu
– vepřový, hovězí, kančí aj.
Co však se již nepodařilo zorganizovat, byl Dívčí vínek a Vánoční
veselení. Všichni věříme, že příští
rok už celá situace bude jen a jen
lepší a vše, co se letos nepodařilo,
si s chutí a radostí vynahradíme.

J

Josefov
Růžena Hasilová

Spolupráce spolků s obcí
Přestože jsme poměrně malá obec,
je u nás velká kulturní a sportovní
činnost. Spolupráce místních spolků s obcí je na velmi dobré úrovni. Vzájemně si vypomáhají při
různých akcích. Jedním z hlavních
spolků je SDH Josefov, jeho členové pořádají v lednu všemi oblíbený
Pyžamový ples, pravidelně 2x do
roka konají sběr železa, pomáhají
při přípravě Plkač Trophy Cupu. Při
dětském dni dětem zajišťují pěnu,
po dobu velkého sucha zalévají vysazené stromky, pomáhají při likvidaci spadlých, nebo suchých stromů. Velmi si ceníme jejich pomoci s přípravami na silvestrovský ohňostroj a jeho následnou produkcí a mnoho dalších akcí, které pro
obec dělají.
Další spolek, MS Diana Josefov,
pořádá hony, každý druhý rok její
členové ořezávají větve vrb v historické lokalitě a pomáhají při

K

dětském dni, zarážání hory a jiných akcích obce. Rovněž zpívání se udržuje, a to zásluhou nejdříve paní Ludmily Klubusové, která vedla mužácký sbor a později i ženy, v dnešní době oba sbory vede pan Tadeáš Janošek. Mužáci se zúčastňují různých vystoupení v okolí i v naší obci, hlavně na hody a při zarážání hory
a zpestřují program při posezení seniorů. V obci máme také neregistrované sportovce, a to tým
volejbalistů, fotbalistů, kuželkářů, ale hlavně zapsaný spolek TJ
Sokol Josefov. Jeho členové hrají
soutěž ve stolním tenise, pořádají
pravidelné tréninky v sále KD, zde
trénují rovněž mládež. Konec roku
zakončují již tradičním vánočním
turnajem neregistrovaných hráčů.
Obec Josefov v čele se starostou,
Vojtěchem Pospíšilem, je koordinátor a hlavní pořadatel téměř
všech akcí, které se v naší obci ko-

Kostice

Mgr. Vladimíra Požgayová

Sportovní areál a restaurace
Sportklub v Kosticích
Dne 25. července jsme slavnostně otevřeli restauraci s bowlingem Sportklub, který vybudovala
Obec Kostice z vlastních prostředků. Vyrostl na místě staré budo-

vy postavené svépomocí v 70. letech. Nová restaurace se stala moderním zázemím pro celý sportovní areál, který se skládá ze 2 fotbalových hřišť se šatnami, tenisových kurtů a dětského hřiště. Samotná budova Sportklubu nabízí

Sportovní areál v Kosticích je od léta přístupný široké veřejnosti

nají. Obec pořádá tradiční tematický ples, v únoru roku 2021 pod
názvem Slovácko sa nesúdí, dětský
karneval, josefovské posezení pod
zeleným, josefovské setkání seniorů, operetní vystoupení ke dni matek, krojované hody, Josef II. OPEN
turnaj v tenisové čtyřhře, turnaj ve
stolním Stiga hokeji, fotbalové
turnaje, dětský den, Plkač Trophy
Cup, zarážaní hory, drakiádu, mikulášskou besídku, mistrovství Josefova ve stolním Stiga hokeji, silvestrovský ohňostroj a mnohé další. Jak jsem již psala výše, protože
jsme malá obec s mnoha aktivitami, tak se do těchto akcí zapojuje
většina všech již zmíněných spolků, ale i místní maminky.
Další spolek je zcela odlišný, má
ve svém znaku německou dogu.
Jedná se o Kynologický klub Josefov. Hlavním instruktorem výcviku je pan Josef Kudrna ml., který se zabývá výchovou a výcvikem
psů všech plemen. Jeho činnost je
známá v širokém okolí i v zahraničí. Organizuje soutěže, chovatelské a výchovné akce.
posezení v restauraci u baru o kapacitě cca 20 míst, salonku v zimní zahradě o kapacitě 56 míst,
bowling s dvěma drahami o kapacitě 16 hráčů a venkovní posezení o kapacitě 90 míst. Rodiče mají
pro lepší přehled o svých hrajících
se dětech k dispozici samostatnou
terasu s výhledem na dětské hřiště. Restaurace nabízí teplou i studenou kuchyni po celý týden.
Dětské hřiště je vybaveno množstvím hracích prvků, přibyla nafukovací trampolína, v listopadu byla instalována velká lanová
pyramida. Pro mládež a dospělé je připraveno prostranství před
Sportklubem – pumptrack, workout, basketbalové hřiště ad. Letos začne budování multifunkčního hřiště s ledovou plochou. Toto
hřiště bude možné využívat celoročně – v létě na inline bruslení a sporty typu florbal, nohejbal
apod., v zimě na bruslení na ledu.
Více na www.sportklubkostice.cz,
případně na www.kostice.cz
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L

Ladná
Martin Vlk

Krojované hody v Ladné
Hody patří k nejdéle udržované
tradici v obci. Letos se uskutečnily 19. a 20. září 2020. Termín nekoresponduje se svátkem sv. archanděla Michaela, kterému je zasvěcen místní kostel, a to z důvo-

du posunutí hodů městem Břeclav
v době, kdy byla Ladná jeho místní částí. Této události předcházelo přivezení máje, jako každoročně koňským povozem, a následné stavění máje. Vlastní hody začaly v sobotu průvodem krojova-

né chasy z místního parku Rasovna k obecnímu úřadu, kde starostka obce předala stárkovi Stanislavu Stehlíkovi jeho právo
a tím symbolicky povolila pořádání hodů. Následně byl položen věnec k pomníku padlých a vzdána pocta padlým zahráním státní hymny. Poté se průvod přemístil na prostranství u sportovní haly,
kde probíhalo vlastní hodové veselí. V neděli hodovní zábavu obohatili místní mužáci, kteří přišli
pod máju průvodem. Letošní hody
sice poznamenala pandemie koronaviru, ale i přesto chasa utvořila
9 krojovaných párů.

Lanžhot

Jana Ciprysová, foto Petr Omelka

Školičkové hody
Hody v naší školičce jsou velkou
událostí. Děti se vždy těší, když
můžou tančit a zpívat. Hodovní
příprava byla trochu jiná než před
rokem. Byla omezena opatření-
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Lužice

Mgr. Tomáš Klásek

Co nového u nás v Lužicích
Jako všude jinde se potýkáme
s koronavirem. Vyhlašovaným nařízením a omezením musíme podřídit životy soukromé i veřejné,
chcete-li obecní. Proto máme zavřenou školu, sportovní halu, fitness centrum, restaurace… Ale
tak jsme na tom ve všech obcích.
Myslím si však, že součástí řešení je uvědomění si, že ne všechno máme ve vlastních rukou, že
ne všechno za nás vyřeší nejmo-

dernější technologie, že jsou věci,
které nás přesahují a že do našeho
konání by se měla vrátit pokora,
trpělivost, větší skromnost, schopnost odříkání, empatie, přijetí názoru druhého, pomoc bližnímu…
to jsou nepochybně věci, které ve
svých rukou máme.
Ale i přes nepříjemné koronavirové okolnosti se život v obci úplně
nezastavil a paradoxně v této nepříznivě době provádí obec řadu
nemalých investic.

Tradiční Prkačcup v Lužicích

Letošní krojované hody v Ladné se vydařily

L

L

mi, která jsou v tuto dobu nutná.
Při vcházení do prostoru školní zahrady byla nachystána dezinfekce
a taky nebylo možné nabídnout
občerstvení.
Letošní stárek Jan Krejcar a jeho

rodina se této příležitosti chopili
zodpovědně. V čele průvodu nás
vedl Honzíkův strýc. Honzík i strýc
byli oblečení do svátečního kroje
a stejně tak i děti z mateřské školy a jejich sourozenci. Průvod k rodině stárka byl zpestřen jako každý rok dechovou hudbou a účastí
chlapců a děvčat z chasy. Před domem jsme zazpívali píseň „Když
jsem byl malučký“, po ní následoval verbuňk. U rodiny jsme se cítili dobře. Pro všechny měli nachystáno občerstvení. Předávání praporu proběhlo před domem, když
jsme vycházeli. Následoval tanec
valčík. Děti si před domem zatančily. Průvod se přesunul do mateřské školy. Tam připevnil strýc s rodinou prapor na vršek máje. Začalo stavění máje a strýc, který průvod vedl, dohlížel na stavění. Když
byla mája postavena, zazpívali jsme si všichni dohromady píseň
„Ta lanžhotská mája“. Společně
jsme si zazpívali, zavýskali a děti si
ještě k tomu zatančily.

M

Mikulčice
Helena Talajková

Předhodový večer
Předhodový večer byl pro příznivce
folklóru letos výjimečný. Konal se
u příležitosti 50. výročí úmrtí Fanoše Mikuleckého. Součástí programu byly také ukázky z filmu
z roku 1981 Opera ve vinici, který
byl natočen na motivy jeho života. Ten byl mj. natáčen také v Mi-

kulčicích a mnoho našich občanů mělo možnost si v něm zahrát
a vlastně se v něm i po letech vidět. Pozvání na tento pořad přijali také někteří aktéři filmu, scénárista Vladimír Merta, herci Oldřich
Navrátil a Lenka Kucharská Sedláčková. Nejen úryvky z filmu, ale
také celý program byl přenášen na

Předhodový večer se konal u příležitosti 50. výročí úmrtí Fanoše Mikuleckého

O rekonstrukci sokolovny píšeme
na jiném místě. Díky dotacím a samozřejmě nezbytnému spolufinancování ze strany obce se nám podařilo provést také kompletní rekonstrukci kotelny ve školní družině, výstavbu nového chodníku
na ulici Ploštiny, kompletní rekonstrukci povrchu na místní komunikaci ulice Velkomoravská, probíhají
práce na rekonstrukci hřbitovní zdi.
Ti z vás, kteří projíždějí centrem naší
obce pak mohou posoudit změnu,
jíž prošel celý prostor před radnicí. Jeho úprava spočívala v demolici zbytku bývalého kina, výstavbě
nového oplocení, instalace nového
mobiliáře, úpravy zeleně atd.
Investiční činnost obce tedy neustála, koronaviru navzdory. Přes
značná omezení a limitace však
úplně neustál ani spolkový život.
Svědčí o tom několik akcí Muzejního spolku na Starém kvartýru,
aktivity Klubu česko-francouzského partnerství či Mužáků na konci
prázdnin (pétanque a Prkačcup),
zářijový tenisový turnaj na místních kurtech atd.

velké plátno, které bylo umístěno nad jevištěm. Díky technice byl
vyhotoven i záznam pořadu. Všeobecná zábava pořadem neskončila, pokračovala Besedou u cimbálu s Cimbálovou muzikou Slovácko. Až do brzkého rána se bavili účinkující, diváci i hosté, kteří
u nás měli zajištěno ubytování
a navštívili druhý den výstavu na
Chalupě F. Mikuleckého.
Zvukový záznam pořadu byl odvysílán Českým rozhlasem Brno,
nyní je již v prodeji také obrazový
záznam pořadu, DVD v ceně 180
Kč si můžete zakoupit na pokladně OÚ Mikulčice.
Otevřené sklepy
Letos návštěvníci mohli zavítat do
18 sklepů i vinařského muzea. Atmosféru dokreslovala putující Neoveská CM, Dětská cimbálová
muzika z Lužic, CM Lašár a nechyběly tradiční rotující koňské povozy. Přivítali jsme 460 návštěvníků.
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Moravský Žižkov
Hana Haluzová

Hody 2020
Nejhezčí a zároveň i největší kulturní událostí naší obce – Tradiční
krojované hody se konaly ve dnech
16. – 18. srpna, letos však neproběhly tradičně, jak jsme již zvyklí.
Koronavirová situace se měnila
každým dnem. Ale koncem července se stárci a tentýž měsíc zvolené stárky pustili do příprav. Nic

nešlo hladce. Sehnat za necelý měsíc před hodama krásné stárkovské šaty, nechat namalovat mašle
a vyšít kapesníky, dalo opravdu zabrat. Proto moc děkujeme p. Vašíčkové, Osičkové a Strýčkové za
krásně odvedenou práci a rychlost s jakou vše zvládly. Dokonce
i tématické mašličky na sóla jsme
za pomoci našich děvčat z cha-

Chasa pod májů v Moravském Žižkově

N

Nový Poddvorov
Zdeněk Brhel

Doba koronavirová
Stejně tak jako všechny, tak i Nový
Poddvorov dostihla řada opatření a omezení díky epidemii Covid-19. Vinaři místního spolku nebyli s uspořádáním akce letošních

Otevřených sklepů v žádném případě za jedno a po mnohých dohadech a několika společných setkáních se zástupci obce, která
pořádání podporovala, se dosáhlo kompromisu, který umožnil akci

Sousedské posezení letos nahradilo místní hody
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sy stihly připravit. Stárkům a klukům z chasy se podařilo vše včas
připravit kolem sóla, a také vybrat
krásnou máju. Ta se mohla v sobotu před hody tradičně za pomoci místních siláků ručně postavit.
Vzhledem k situaci, která nám bohužel nadále nepřála, jsme přistoupili k určitým opatřením. Například se u nás při vstupu nezavdávalo víno od místních vinařů, avšak při sólech již ano, a to
do jednorázových kelímků. Průvod letos poprvé nešel od stárků.
V neděli a v pondělí se šlo od kostela a v úterý již tradičně od zastávky na ulici Břeclavská. Na sóle
se již hody odehrávaly, jak jsme
zvyklí bez výrazných změn. Nakonec jsme si mohli užít třídenní
maraton pěkně venku pod májú.
Děkujeme všem, co nás přišli podpořit a pomáháte u nás v dědině
nadále udržovat tuhle překrásnou
tradici. Tak se snad zase sejdeme
ve zdraví všichni za rok pod májú
nebo v brzké době na nějaké kulturní akci.
Stárci a stárky z Mor. Žižkova

Otevřených sklepů v Novém Poddvorově uskutečnit. Návštěvníci ale bohužel museli něco ubrat
se svých nároků na servis, na který
byli za minulé ročníky zvyklí, vždyť
byla otevřena jen polovina sklepů
a také večerní program s tombolou a cimbálovou muzikou byl zrušen. Přesto k nám zavítal téměř
stejný počet milovníků dobrých
vín jako jiné ročníky.
Koncem srpna se měly v obci konat hody. Zastupitelstvo po zvážení situace rozhodlo průvod i hodovou zábavu zrušit. Aby se ale alespoň částečně nahradila místním
kulturní akce, uspořádal obecní
úřad v termínu hodů sousedské
posezení. Za kulturním domem
všem přítomným zahrála k pečenému selátku CM Malina a po
přátelském hovoru, dobrém jídle
a pití se jen těžko odcházelo spát.
Závěrem nezbývá než všem popřát
pevné zdraví s nadějí, že se sejdeme v lepších časech.

P

Prušánky
Lubomíra Čulenová

Klub dětí a mládeže Prušánky
V r. 2019 začala Obec Prušánky s rekonstrukcí multifunkčního
domu, ve kterém se scházel Klub
maminek a prušánečtí skauti. Od
14. září 2020 dům opět ožil dětskou radostí a smíchem. Pro veřejnost je zde nově v provozu Klub

dětí a mládeže Prušánky.
Klub nabízí své aktivity zejména
malým dětem, dětem předškolního věku a jejich rodičům. Cílem
klubu je společně trávit co nejvíce času s dětmi a vytvořit pro ně
podmínky pro rozvoj nejenom
motorických dovedností, rozumo-

Klub dětí a mládeže připravuje rozmanitý program činností

S

Starý Poddvorov
Mgr. Miroslava Hajdová

Ze života obce
Koronavirus nás všechny zaskočil a na několik měsíců se kulturní
a společenský život obce téměř
zastavil. První akcí po jarním rozvolnění nařízení vlády byly Krojo-

vané hody, tradičně konané první týden v srpnu. Bylo rozhodnuto, že se hody ničím neomezí, ale
chasa se soustředí na hygienické
zabezpečení. Hody proběhly k velké spokojenosti nejen chasy vede-

Dýňový víkend přitahuje do obce i návštěvníky z širokého okolí

vé a citové výchovy, ale i barevné
představivosti a pohybového vývoje dětí. Klub umožňuje rodičům a jejich dětem rozvíjet sociální aktivity a tím je dostat z izolace
každodenního domácího života.
Klub byl vytvořen s podporou obce
Prušánky, spolku Pro děti Prušánky z.s., z dotací na akce spolku z dotačních programů JMK,
MŠMT, MMR, MAS Podluží, Hodonínsko a Regionálního centra.
Pro děti připravuje vedoucí klubu rozmanitý program vnitřních
činností (říkadla, písničky, básničky, tvoření atd.) i venkovních
společných aktivit na dvorečku.
V herně je připraveno více druhů hracích, ale i naučných prvků montessori, kreslící tabule
a spousta výtvarných potřeb pro
naše společné tvoření.
Děti s rodiči se pravidelně schází
ve vnitřních i venkovních prostorách zrekonstruovaného domečku
č.p. 183 na ulici Úzká. Jestli o nás
chcete vědět víc, můžete sledovat
naše FB stránky „Klub dětí a mládeže Prušánky“.
né stárky Antonínem Havlíkem,
Matějem Kabátem, Kateřinou Bohunovou a Marií Kuchyňkovou,
ale i občanské veřejnosti.
V neděli 23. srpna jsme se sešli u mlýna na tradičním Mlynářském odpoledni. Děti si užily soutěživých her, dospělí ochutnali výrobky našich kuchařek, které posvětil pan farář P. Miloslav Čamek.
Všechny pobavilo dožínkové pásmo a zábavná tombola.
Další tradiční folklorní aktivita se
konala v sobotu 5. září - Zarážání hory, kterou pro občany připravil ČZS. Návštěvníci zhlédli nejen
ceremoniál zarážení hory, ale také
se pobavili při krásných podlužáckých písních v podání DFS Kordulka a smíšeného pěveckého sboru
Potvoráci, jací tací.
Jeden zářiový víkend již po mnoho
let patří Dýňovému víkendu. I letos jej vyhlásila naše základní škola. 19. září rozzářily obec nejen
výrobky dětí, ale i dýňoví strašáci
a postavičky našich občanů.
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T

Tvrdonice
Zdena Šlichtová

Ondráš nedorazil
Na sobotu 12. září jsme se všichni
ve Tvrdonicích moc těšili, protože
jsme měli přivítat v přírodním amfiteátru VUS ONDRÁŠ. Měla to být
náhrada za zrušené národopisné slavnosti Podluží v písni a tanci. Do organizace se zapojila nejen
kulturní komise, ale i radní a ně-

kteří zastupitelé.
Dětský národopisný soubor Pomněnka a mužský sbor Tvrdonice
Kostice dostaly pozvání, aby zahájily program a byly jakýmsi „předskokanem“ souboru, cimbálová
muzika Notečka se měla postarat
o následnou besedu u cimbálu.
Byl připraven další doprovod-

Cimbálová muzika Notečka se postarala o dobrou zábavu

T

Týnec

Mgr. Věroslava Hesová

Doba koronavirová není příznivá
pro společenský život ani v Týnci. Plánovalo se leccos, záměrem
bylo pokračovat v tradici obecního
dne, připravovalo se setkání se seniory, otevřené sklepy i jiné akce.

Spolek Baby z Jamy se věnuje modrotisku
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Bohužel virus vše změnil. Částečné uvolnění v červnu přineslo radost spolku Baby z Jamy. Už od
ledna se snažily pokračovat v tradici modrotisku. Každá si vyrobila nějakou drobnost, ve Strážnici

ný program pro děti, radní navařili několik desítek litrů výborného guláše, sehnali víno a burčák
a sami byli připraveni postavit se
za pult k obsluze návštěvníků.
Bohužel člověk míní a covid mění!
V sobotu ráno nám vedení souboru s politováním oznámilo, že
z rozkazu hlavní hygieničky Armády ČR jsou až do odvolání zrušena všechna veřejná vystoupení
souboru. Ačkoli to pořadatele velmi mrzelo, okamžitě bylo dohodnuto, že proběhnou alespoň naplánované doprovodné programy.
K velké radosti účinkujících i pořadatelů si to amfiteátru našlo cestu na 200 návštěvníků nejen z Tvrdonic a všichni společně si krásný podvečer pěkně užili. Vystoupení dětí i mužáků bylo odměněno uznalým potleskem, cimbálová muzika rozproudila volnou zábavu a v průběhu večera došlo na
nejrůznější žánry. Děti se vydováděly na skákacím hradě, z guláše
nezbyla ani lžíce, víno a burčák se
vypil... A na ten ONDRÁŠ se budeme těšit někdy příště!
firma nabarvila a bylo možné se
20.6. zúčastnit zajímavé přehlídky
v Břeclavi.
Největší událostí roku jsou hody.
Leckde je raději zrušili, ale naše
hody tentokrát vyšly na konec
prázdnin. Takové štěstí je jednou
za několik let, většinou mohou šohaji jít z hodové zábavy zrovna do
školy. Letos nás potěšila také dosti velká účast jak přihlížejících,
tak krojovaných. Přijelo téměř 70
přespolních, což pro 8 párů místních byla velká čest. V průvodu
s muzikou pro stárky pochodovalo víc než 20 dětí v kroji. Snad je
budoucnost folkloru v obci, která
má 1090 obyvatel zajištěna. Předhodové zpívání zajišťují mužáci také z velké části z místních talentů. Naše hody jsou jen 2 dny,
v pondělí se předvádí vtip krojovaných na tzv. maškarách. Letos
jsme se pobavili, protože přivezli
vysokozdvižný vozík, na vlečce bazén s vodou a předváděli soutěž
ve skocích do vody.

I

Inzerce
Ceník inzerce ZVONY PODLUŽÍ pro rok 2021
1/1

1/2
1/4
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Kalendář Region Podluží 2021

Také letos pro Vás Region Podluží připravil edici stolního kalendáře, ve kterém najdete výčet připravovaných akcí v obcích Regionu Podluží pro rok 2021. Kalendář zakoupíte na obecních úřadech členských obcí za 50,- Kč.
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MAS Jižní Slovácko
Blanka Přidalová

MAS Jižní Slovácko podporuje folklórní dorost
V listopadu bylo ukončeno hodnocení projektů podaných do grantového programu MAS Jižní Slovácko
Malý Leader 2020. Výzva byla zaměřena na podporu
materiálního vybavení dětských folklorních souborů
v území MAS. Všech devět přijatých žádostí bylo
úspěšných, rozděleno bude 45 000 Kč z rozpočtu

řiče, elektrických nůžek či nerezových nádob do vinařství, z nezemědělského podnikání uspěly projekty na podporu tesařského, truhlářského řemesla nebo
na podporu ubytovacích kapacit. V programu na podporu služeb a obnovy vesnic uspěly projekty obcí např.
na vybudování lanovky pro děti, rekonstrukci školní
jídelny, hasičské zbrojnice a knihovny nebo projekty
pro spolkovou činnost v komunitním centru či sokolovně. Podpořen byl také projekt Regionu Podluží na
modernizaci informačních panelů s informacemi o regionu.

PC učebna v ZŠ Tvrdonice

Nové chodníky v Dolních Bojanovicích

Podpora dětským folklorním souborům

Jihomoravského kraje a MAS Jižní Slovácko. Dětské
soubory z Čejče, Dubňan, Kostic, Lužic, Mikulčic, Mutěnic, Rohatce, Starého Poddvorova a Tvrdonic se dočkají nových krojů či krojových součástí jako jsou klobúčky, vlňáčky apod., některé se vybaví audiotechnikou nebo rekvizitami pro zkoušky a vystoupení. Všem
úspěšným žadatelům gratulujeme a doufáme, že situace brzy dovolí, aby soubory mohly nově pořízené vybavení naplno využít.

Podpořili jsme obce i podnikatele
MAS Jižní Slovácko ukončila hodnocení dalších žádostí o podporu přijatých do výzev MAS v programech Integrovaný regionální operační program (IROP) a Program rozvoje venkova (PRV).
V rámci IROP byly k financování doporučeny dva projekty na rekonstrukci chodníků, a to v obcích Starý
Poddvorov a Moravský Žižkov, podporu z MAS získá
také hasičská zbrojnice v Hruškách.
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TAS - Turistická asociace Slovácko
Zdeněk Šmýd

Regionální značka zviditelní výrobky ze Slovácka

Podpora podnikatelům

Podpory se dočkali i zemědělští podnikatelé

Podpora pro ZŠ Tvrdonice

Máme velkou radost z pokračujících realizacích projektů financovaných z výzev MAS. V poslední době byl
ukončen projekt vybavení jazykové a PC učebny v základní škole v Tvrdonicích nebo také chodníky v Dolních Bojanovicích. Rovněž v PRV dochází k postupné
realizaci a proplácení schválených dotací. V rámci nezemědělského podnikání to nyní byla dotace do podniku kovovýroby na pořízení nové zakruhovačky profilů a trubek nebo pro zemědělské podnikatele pak
nákup malého traktůrku. Všechny schválené žádosti
jsou realizovány i v této nelehké době, kterou ovlivňuje celosvětová pandemie COVID 19.

Již 4. výzvu PRV vyhlásila v letních měsících MAS Jižní Slovácko. Do této výzvy bylo předloženo celkem 32
žádostí. Žádosti předkládali jak zemědělští, tak i nezemědělští podnikatelé, ale nově také obce či spolky z území MAS. Výbor MAS schválil k financování
25 žádostí, 7 žádostí bohužel, z důvodu nízké alokace
v příslušných fichích, nemohlo být podpořeno. Podpory se tedy dočkají zemědělští podnikatelé s projekty zaměřenými například na pořízení mulčovače, kyp-

Úplně nová regionální značka vzniká právě nyní na
Slovácku. Nabídne už v následujícím roce všem producentům regionu, aby mohli své výrobky prezentovat
s označením: „SLOVÁCKO regionální produkt“.
Nová značka bude doplňovat už léta existující Tradiční
výrobek Slovácka, který je ale zaměřen na etnograficky doložené činnosti.
Novinka bude cílit na
výrobce, kteří se prezentují jako regionální, ale závazná kritéria jim na Tradiční výrobek Slovácka nedovolí dosáhnout. Může jít
třeba o farmáře, truhláře, sadaře, ale i pekaře, výrobce dalších potravin, bylinkových sirupů, řezbáře, keramiky, šperkaře nebo švadleny. Držitelé se bu-

dou pyšnit označením potvrzujícím, že právě jejich výrobek vznikl na Slovácku za použití regionálních materiálů.
Obě značky mají za cíl podporu lokální ekonomiky.
Nákupem výrobků se značkou místní podpoří své sousedy a turisté region, kde strávili pěknou dovolenou.
Značky budou zárukou regionálního původu a jelikož
je budou koordinovat partnerské organizace v cestovním ruchu: Turistická asociace Slovácko a Region
Slovácko, vznikl i jednotný design značek jasně svým
vzhledem odkazující na příslušnost ke Slovácku.

19

K

Kalendář akcí na Podluží
Leden až červen 2021

Datum

Tvrdonice

Soutěž v požárním útoku mladí hasiči

1.5.

Josefov

Májový volejbalový turnaj

8.5.
Obec

Název akce

1.1.
2.1.
2.1.
3.1.

Nový Poddvorov
Starý Poddvorov
Prušánky
Tvrdonice
Mikulčice

Obec

Název akce

8.5.

Mikulčice
Mikulčice
Nový poddvorov

Výstava dřevořezeb na Chalupě F. Mikuleckého
Májové posezení seniorů
Oslava dne Svátku matek

Datum

Obec

Název akce

20. a 27.6.

Mikulčice

Výstava kočárků na Chalupě F. Mikuleckého

25.6.

Prušánky

Svatojánská noc

26.6.

Tvrdonice

Koncert Olympic

26.6.

Prušánky

K Nechorám do sklepa - Otevřené sklepy

26.6.

Josefov

Dětský den

26.6.

Mikulčice

Gastro akce Mikulčice

14.2.

Tvrdonice

Fašank DNS Pomněnka

8.5.

Tvrdonice

Vítání jara, rybářské závody

červenec 2021

Novoroční ohňostroj

14.2.

Mor. Žižkov

Fašank

9.5.

Tvrdonice

Oslava Dne matek

3.7.

Lužice

Vererán cup / Předhodový večer

Novoroční setkání občanů s ohňostrojem

20.2.

Mikulčice

Ples hasičů a myslivců

9.5.

Josefov

Operetní představení ke svátku matek

3.7.

Hrušky

XVII. Den otevřených sklepů Hrušky

Tradiční ohňostroj

26.2.

Týnec

Degustace vín

14.5.

Ladná

Otevření výstavy k výročí obce

3.7.

Tvrdonice

Rybářské závody dospělí

Tříkrálová sbírka

27.2.

Tvrdonice

Košt vín

15.5.

Ladná

Oslavy 750 let od první písemné zmínky

4.7.

Mikulčice

Výstava kočárků na Chalupě F. Mikuleckého

Výstava Město na vesnici na Chalupě F. Mikuleckého

28.2.

Josefov

Dětský maškarní karneval

15.5.

Lužice

21. ročník Setkání mužáckých sborů na Podluží

4.7.

Lužice

Cyrilské hody

Mikulčice

DS Svatopluk, Plejtvák

16.5.

Ladná

Svěcení pomníku legionářům

4.7.

Tvrdonice

Rybářské závody děti

16.5.

Týnec

XV. roč. soutěžní přehlídky dětských verbířů z Podluží

5.7.

Mikulčice

Výstava kočárků / Cyrilometodějská pouť

21.5.

Dolní Bojanovice

Festival tolerance

5.-6.7.

Lužice

Cyrilské hody

22.5.

Tvrdonice

Fotbalové hody/Den dětí MC Slunéčko

10.7.

Mikulčice

Vinaři na hradišti

22.5.

Josefov

Josefov II. OPEN, turnaj v tenisové čtyřhře

11. a 18.7.

Mikulčice

Výstava kočárků na Chalupě F. Mikuleckého

22.5.

Dolní Bojanovice

Slovácký humanitární ples

13.7.

Josefov

Ruční stavění hodové máje

29.5.

Mikulčice

Divadelní představení: Dva nahatý chlapi

16.-17.7.

Tvrdonice

Motohody

29.5.

Prušánky

Májové zpívání v Nechorách

17.7.

Josefov

Podlužácká beseda u cimbálu

30.5.

Starý Poddvorov

Lázeňské odpoledne

18.7.

Tvrdonice

Motohody

18.-20.7.

Josefov

Tradiční krojované hody

67. ročník Podluží v písni a tanci

23.7.

Josefov

Pohodová zábava u cimbálu

Tvrdonice

Ruční stavění máje

leden 2021
1.1.

Datum

Název akce

1.5.
2.5.

Datum

Obec

květen 2021

3.1.

Lužice

Novoroční běh

28.2.

9.1.

Mikulčice

Degustace pálenek

březen 2021

9.1.

Ladná

Dětský karneval

6.3.

9.1.

Kostice

Krojový ples

6.3.

9.1.

Tvrdonice

Ples Obce Tvrdonice

9.1.

Starý Poddvorov

Farní ples

Mikulčice

Společenský večer k MDŽ

Lužice

Ples ZŠ

6.3.

Týnec

Místní výstava vín

6.3.

Tvrdonice

Dětský karneval

Tvrdonice

Oslava MDŽ

Prušánky

Dětský karneval

Mikulčice

Pestrovečer

10.1.

Nový Poddvorov

Tříkrálová sbírka

7.3.

10.1.

Mikulčice

Výstava Město na vesnici na Chalupě F. Mikuleckého

7.3.

10.1.

Josefov

Tříkrálová sbírka

12.-13.3.

15.1.

Lužice

Den otevřených dveří zrekonstruované Sokolovny

13.3.

Mor. Žižkov

Degustace vín

červen 2021

15.1.

Hrušky

VI. Vinařský ples Hrušky

14.3.

Mikulčice

Výstava dřevořezeb na Chalupě F. Mikuleckého

4.-5.6.

16.1.

Prušánky

Krojovaný ples

18.3.

Lužice

Lužická laťka

5.6.

Prušánky

Hezký den

24.7.

Ples hasičů

20.3.

Ladná

V. setkání harmonikářů

5.6.

Nový poddvorov

Dětský den

30.7.

Mikulčice

Letní filmové kino

Mor. Žižkov

Výstava vín

5.6.

Dolní Bojanovice

Otevřené sklepy

30.-31.7.

St. Poddvorov

Tradiční krojované hody

D. Bojanovice

Místní výstava vín

5.6.

Dětský den na hřišti/Oldies party Zpět do minulosti 2

31.7.

Mikulčice

Letní filmové kino

Tvrdonice

Vynášení Smrtky, Jarní výstava, Jarní výtvarná dílna

5.6.

Dětský den, Víkend otevřených památkových domků

31.7.

Tvrdonice

Zpívání Pod tvrdonsků májů

31.7.

Josefov

Turnaj ulic v malé kopané

16.1.

Tvrdonice

Tvrdonice

16.1.

Josefov

Ples SDH Josefov, pyžamový

20.3.

16.1.

Mikulčice

Ples obce

20.3.

16.1.

Lužice

Krojový ples

20.3.

16.1.

Dolní Bojanovice

Ples vinařů a přátel vína

21.3.

St Poddvorov

X. ročník soutěže Zpěváčci Podluží Starý Poddvorov

6.6.

Mikulčice

Víkend otevř. památk. domků, tvořivá dílna pro děti

16.1.

Lanžhot

Krojový ples

21.3.

Mikulčice

Výstava dřevořezeb na Chalupě F. Mikuleckého

6.6.

Dolní Bojanovice

Koncert k 825 letům obce / Slavnost Těla a krve Páně

17.1.

Mikulčice

Výstava Město na vesnici na Chalupě F. Mikuleckého

21.3.

Tvrdonice

Jarní výstava

6.6.

Tvrdonice

67. ročník Podluží v písni a tanci

Josefov

Smrtnica

12.6.

Týnec

Obecní den

Lužice
Mikulčice

23.1.

Mikulčice

Košt pálenek a kysaného zelí

21.3.

23.1.

Starý Poddvorov

Rodičovský ples

26.3.

Mikulčice

Degustace - košt vín

12.6.

Tvrdonice

Otevřené sklepy Tvrdonice, Kostice

23.1.

Týnec

Hasičský bál

27.3.

Hrušky

XX. Přehlídka vín a sýrů

12.6.

Moravský Žižkov

Volejbalový turnaj

23.1.

Hrušky

Květinový ples - Drtichy

27.3.

Mikulčice

Country bál

13.6.

Dolní Bojanovice

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

23.1.

Lužice

Obecní ples

27.-28.3.

Tvrdonice

Jarní výstava

13.6.

Starý Poddvorov

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

23.1.

Dolní Bojanovice

Krojový ples

28.3.

Mikulčice

Výstava dřevořezeb na Chalupě F. Mikuleckého

19.6.

Týnec

Den otevřených sklepů

19.6.

Prušánky

Pouličky

19.6.

Lužice

Lužická míle / Rock na Cihelně

19.6.

N. Poddvorov

Oslava dne Svátku matek

19.6.

Tvrdonice

Soutěž v požárním útoku dospělí

23.1.

Lanžhot

Společenský ples města

24.1.

Mikulčice

Výstava Město na vesnici na Chalupě F. Mikuleckého

29.1.

Moravský Žižkov

XVIII. Ples Regionu Podluží

30.1.

Ladná

VII. Obecní ples

30.1.

Josefov

Dětský krojový ples

30.1.

Prušánky

31.1.

Mikulčice

duben 2021
1.-3.4.

Josefov

Hrkačování

3.4.

Mikulčice

Výstava dřevořezeb na Chalupě F. Mikuleckého

4.4.

Lužice

Velikonoční košt

4.4.

D. Bojanovice

Velikonoční výstava

Diskoples kuželkáři

4.4.

Prušánky

Velikonoční zábava

Výstava Město na vesnici na Chalupě F. Mikuleckého

4.4.

Lanžhot

Velikonoční zábava

únor 2021

4.4.

D. Bojanovice

Velikonoční výstava

6.2.

Mikulčice

Krojový ples

5.-10.4.

D. Bojanovice

Velikonoční výstava

6.2.

Dolní Bojanovice

Společenský ples SRPDŠ

10.4.

Tvrdonice

Pohár osvobození JUDO

6.2.

Starý Poddvorov

Obecní ples

10.4.

Lanžhot

XVII. Přehlídka dětských folklorních souborů

6.2.

Tvrdonice

Krojový ples

10.4.

Mikulčice

Běh Velká Morava - 46. roč., Velkomoravský košt vín

6.2.

Týnec

Krojový ples

10.4.

St. Poddvorov

Ukliďme Poddvorov

7.2.

Mikulčice

Výstava Město na vesnici na Chalupě F. Mikuleckého

11.4.

Mikulčice

Výstava dřevořezeb na Chalupě F. Mikuleckého

12.2.

Nový Poddvorov

Obecní ples

11.4.

D. Bojanovice

Velikonoční výstava

13.2.

Mikulčice

Fašank

13.4.

Lužice

Pietní akt - osvobození obce

13.2.

Lužice

Fašank

16.-17.4.

Mikulčice

Den Země

13.2.

Ladná

Lanštorfský fašank a obecní zabijačka

17.4.

Prušánky

Košt vín

13.2.

Tvrdonice

Maškarní ples TJ Sokol

18.4.

Mikulčice

Den Země / Výstava dřevořezeb na Chalupě F. M.

13.2.

Prušánky

Čundrbál - Kapela starých časů

23.4.

Cyklovýlet

XVIII. r. cyklovýletu Otvírání jara na Podluží a Hodonínsku

13.2.

Lanžhot

Fašank

24.4.

Hrušky

Pálení čarodějnic

13.2.

Josefov

Ples obce Josefov, Slovácko sa nesúdí

24.4.

Josefov

Josefovské posezení pod zeleným

13.2.

Hrušky

Krojový ples

29.4.

D. Bojanovice

Pálení čarodějnic

14.2.

Mikulčice

Výstava Město na vesnici na Chalupě F. Mikuleckého

30.4.

Lužice

Pálení čarodějnic

14.2.

Lužice

Karneval pro děti

30.4.

Ladná

Pálení čarodějnic

14.2.

Dolní Bojanovice

Dětský krojový ples

30.4.

Mor. Žižkov

Pálení čarodějnic

14.2.

Starý Poddvorov

Dětský karneval

30.4.

D. Bojanovice

Pálení čarodějnic
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Změna programu vyhrazena s ohledem
na nečekaná vládní nařízení aj.

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

VELKOOBCHOD



MALOOBCHOD

• Velký výběr elektroinstalačního
materiálu, kabelů a svítidel
• Elektromateriál pro domácnost
(úsp. žárovky, LED, vypínače, baterie, prodlužky)

Husova 25, 690 02 BŘECLAV, tel.: +420 774 879 468
obchod@elektro-smetana.cz • www.elektro-smetana.cz
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T

Tip na výlet
Petr Hynek

Rekreační oblast Lučina na úpatí Bílých Karpat, nedaleko obce Radějov, asi navštívil každý. Z Podluží je to kousek a příjemné koupání v přehradě uprostřed krásné přírody určitě nezklame. Okolí Lučiny nabídne i další zážitky, jako třeba nedávno otevřené trailové tratě pro děti
i dospělé. Pokud rádi jezdíte na kole, není co řešit.
Přiznám se, že do letošního roku jsem pořádně netušil, co to „traily“ vlastně jsou. Kamarádi cyklisti o nich
mluvili, sjížděli všechny ty singletraily, enduro traily

Bílé Karpaty:
Trail of life Lučina

a začíná na vrcholu Bukovina.
A nakonec si můžete zajet hravý
červený trail Pacholek se startem
na Holém vrchu. Nechybí lávka,
wallride a skok pro odvážné.

a pumptracky a já se v tom trošku ztrácel. A to jsem
po letech přesedlal z treku na gravel bike… No dobře,
teď už hezky česky. Traily jsou jednosměrné, jednostopé přírodě blízké stezky, které se vlní v přírodě a jsou
technicky náročnější než okruhy pro horská kola. Jsou
dělány podle speciální metodiky, jež poskytuje maximální zážitek, co nejvyšší bezpečnost a šetrný přístup
k přírodě. Na trailech vás čekají nerovnosti, boule, skoky, klopenky…

Trail of life Lučina, to je zábava na celý den

Traily pod rozhlednou Travičná jsou vhodné pro celou cyklistickou rodinu

Příprava trailů dá zabrat

TRAIL OF LIFE FAMILY
A přesně tohle najdete i na nových
trailech pod rozhlednou Travičná
u Tvarožné Lhoty, v rekreační oblasti Lučina. Traily jsou součástí
projektu TRAIL OF LIFE - Stezka Života, který vznikl v roce 2013 na
základě potřeby aktivního pobytu
v přírodě. Prvotní záměr nebyl zaměřen pouze na cyklistiku, ale na
celkový pobyt v přírodě, na turisti-

zek. „Už samotná jízda na trailovém kole se stává určitou filosofií,
a lidé, kteří tuto činnost vyznávají,
nejsou jen sportovci. Není to pouze o sportování a poznávání okolí,
ale o životním stylu, na který se vážou další činnosti. Komunitní aktivity, turistika, schopnost udělat ve
svém volném čase něco pro dobrou věc. Kamarádství, které není
vázané na rozdíly věkových ani výkonnostních kategorií. To vše tvoří
TRAIL OF LIFE FAMILY.“

ku a jízdu na kole v krajině Bílých
Karpat. Forma pohybu v začátcích
nebyla až tak důležitá. Jak píší organizátoři na svých stránkách trailoflife.cz - „Šlo o to vnímat přírodu jako takovou, pozorovat okolí,
a nabídnout aktivní odpočinek.“
Samozřejmostí a důležitým faktorem je vznik komunity lidí kolem projektu TRAIL OF LIFE a s tím
spojené plánování a budování ste-

Traily je důležité pravidelně udržovat, bez techniky to někdy nejde
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Pod rozhlednou
Podobně, jak jsme zvyklí ze sjezdovek, jsou traily podle obtížnosti rozděleny na nejlehčí modré, středně těžké červené a pro
šílence jsou ty černé. Právě na
černý singletrail Zmiják mne zatáhl můj dvanáctiletý syn Robin
nejdřív. Od přehrady Lučina jsme
nejdřív museli poctivě vystoupat
na kopec Šumárník, což můj gravel ještě dal, ale ze sjezdu jsem měl
trochu obavy. „Větší sklon, koře-

ny, kameny a malé dropy vyžadují zkušenější pilotáž vašeho stroje,“
stálo totiž v popisu této trati, zatímco syn se fakt hodně těšil. Jaké
však bylo mé oddychnutí a Robinovo zklamání, když jsme nahoře
na startu nalezli tabulku s nápisem,
že Zmiják je uzavřen kvůli těžbě
a popadaným stromům… To modré
traily pod Travičnou byly úplně jiný
šálek kávy, kterou mám rád. Sjeli
jsme je všechny a vysloveně si užívali pohodovou jízdu. Nebo aspoň
já. Začnete na nejdelší a nejrovnější jedničce, pokračujete přes prudší dvojku až po trojku, na které se
můžete pořádně vyřádit. S každým
dalším sjezdem ztrácíte zábrany
a užíváte si klopení zatáček a někdy dáte i menší skok. Poklidné
byly i tzv. Stoupací traily, kdy se
musíte na kole dostat opět do místa startu, které je v tomto případě
hned u rozhledny Travičná.

Lipinka, to je další lehký modrý trail, který bude bavit všechny od tří do devětadevadesáti let,
jak uvádějí organizátoři. Start opět

Pumptrack a skill centrum
Ajaj, řeknete si, máme tu další cizí
slova, která ani ve starších slovnících cizích slov nehledejte. Ale
pěkně polopatě vám to vysvětlí třeba právě stránky trailoflife.cz
- Pumptrack je typ dráhy, který používá „pumpování“ (pohyb nahoru
a dolů) jako hnací sílu jízdního kola
namísto šlapání.
Na pumptracku to vše začíná, naučíte se na něm správně pracovat s kolem a připravíte se na jízdu
v terénu. Tady vedle přehrady Lu-

Pumptrack najdete hned vedle přehrady Lučina

pod Travičnou. A pak tu máme ještě jeden modrý singletrail Bukový, který je se svými 2 km nejdelší

Začínající bajkeři mohou trénovat v místním skill centru

čina se pumptrack skládá ze dvou
vzájemně propojených okruhů,
které tvoří vlny a klopené zatáčky, celková délka je 250 m. A „bajkeři“ se mohou vyřádit také v navazujícím skill centru, které slouží
k nácviku a zlepšení dovedností na
kole pomocí překážek, v tomto případě jsou to hlavně kameny. Děti
do 12 let sem mají povolený vstup
pouze v doprovodu rodičů.
Mohli bychom psát ještě o okruzích pro horská kola, připravují se
další trasy pro gravel a silniční kola,
ale to už je na další článek, snad
někdy příště. Bílé Karpaty jsou kouzelné v každé roční době a určitě
stojí za návštěvu s celou rodinou ať
už na kole nebo bez něj.
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Školičkové hody
v Lanžhotě

Cyklovýlet Regionu Podluží
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