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Značka „SLOVÁCKO regionální produkt“ 
Foto: Zdeněk Šmýd                                   (více o projektu na str. 19)

Z

Vinařství SPIELBERG CZ, 
Archlebov – Vinné mošty

Vinařství Bartoníkovi, Mikulčice – Speciality z vína a hroznů

Magdino vyšívání, Skoronice – Vyšívané ornamenty Kyjovska Víno Sýkora, Čejkovice – Výrobky zdravé 
výživy z vinné révy

NL Aktiv, Nová Lhota – Bělokarpatské čaje Folklor Styl, Hodonín – Textilní výrobky s lidovým ornamentem

Hodové koláčky
Opět po roce nám začne hodová sezóna, tak co 
si neupéct koláčky. Recept je podle mé babič-
ky Julinky Kučerové, která se koláčků už napek-
la, jestli k hodům, k narozeninám, či pro své přátele  
a ještě nekončí...
Suroviny:
Na jednu dávku koláčků, jak říká babička čtvrť litru, 
je potřeba (na jednom plechu je cca 35 ks koláčků/ 
a z této dávky jsou celkem 3 plechy): 
Těsto: 1 kostka kvasnic,  250 ml mléka, 2 lžíce mleté-
ho cukru, špetka soli, 300 g hladké mouky, 200 g po-
lohrubé mouky, 4 žloutky, jedno celé vejce, 100 g ma-
jonézy (1 kelímek), 1dc oleje.
Náplň: 500 g tučného tvarohu v kostce, 200 g mle-
tého cukru, z jednoho citronu nastrouhaná kůra,  
2 žloutky.
Posypka: 400 g hladké mouky, 200 g másla, 150 g 
mletého cukru.
Postup:
V míse rozdrobíme droždí, přidáme cukr a mléko. Poté 
přidáme prosátou mouku, špetku soli, olej, žloutky, 
jedno celé vejce a kelímek majonézy. Vše se vařečkou 
promíchá, někdo si může pomoci robotem, a uhněte 
se hladké těsto. Jakmile je těsto uhněteno, zaprášíme 

Hodový recept z Podluží
pro vaši inspiraci... 

H

ho lehce moukou, přikryjeme utěrkou a necháme na 
teplém místě vykynout přibližně 1,5 hodiny. 
Mezi tím si připravíme náplň. Do tvarohu zašlehá-
me cukr, žloutky a kůru z jednoho citronu. Připravíme 
také žloutek smíchaný s trochou mléka na potření. 
Den dopředu si můžeme připravit posypku. Jednodu-
še smícháme mouku, moučkový cukr a máslo. 
Vytvoříme válečky, které dáme do lednice a vytáhne-
me je před pečením koláčků, které nakrájíme na 1 cm 
tlusté plátky a protlačíme v kráječi (sítku) na bram-
bory a tvoří se nám krásné malé kostičky na posyp-
ku, kterými pak nazdobíme koláče před pečením. 
Po vykynutí vykrajujeme lžičkou, dáváme na pomou-
čený vál, plníme rozinkami (neboli cibébami) a tva-
rohem. Koláčky zavineme, jednu stranu namočíme 
v rozšlehaném vajíčku s mlékem a namočenou stra-
nou do posypky, ta se nám na to pěkně přilepí a kla-
deme posypkou vzhůru na vymazaný plech. Necháme 
ještě chvíli dokynout na plechu. 
Pečeme při 170 ° C přibližně 12-15 minut ve vyhřáté 
troubě do zlatohněda. Po upečení necháme vychlad-
nout. Před podáváním zaprášíme moučkovým cuk-
rem.

Zapsala: Eliška Petrlová
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Vážení spoluobčané z Podluží 
i Hanáckého Slovácka,
poslední období se vše stáčí k deba-
tám okolo nemoci Covid-19 a opat-
řením vlády proti šíření této nemo-
ci. Mějme na paměti, že tento vi-
rus tady s námi zůstane navždy tak 
jako ostatní viry a my se s ním mu-
síme naučit žít. Buďme k sobě ohle-
duplní a dodržujme stále základ-
ní hygienické návyky, pokud mohu 
doporučit, nechejte se očkovat. 
Mějme z této nemoci respekt, jako 
z mnoha jiných, ale už musíme za-
čít normálně žít. K tomu nám všem 
přeji pevné zdraví, štěstí, klid v duši, 
šikovné ruce a chuť se setkávat, je-
dině tak spolu vyléčíme nemoc-
nou společnost. Nemocnou přede-
vším tím, že jsou už všichni unave-
ní z dlouhodobých omezení a doba 
covidí musí provždy zůstat v naší 
paměti, jako příležitost být lepší.

Opatření se rozvolňují a věřím, že se 
všichni těšíme na nejrůznější spole-
čenské a sportovní akce a morav-
skou perlou navždy zůstanou naše 
krojované hody a je jedno jestli 
podlužácké nebo hanácko-slovác-
ké, anebo z jiného území na Slo-
vácku. Množí se dotazy, jak to vlast-
ně bude, budou hody, jaká budou 
opatření? Věřím, že hody se usku-
teční letos všude a v klasické podo-
bě, jak jsme byli zvyklí. Co se opat-
ření a nošení roušek týká, v období 
léta je ze zdravotních a spíše z hy-
gienických důvodů nesmyslné rouš-
ku používat ve venkovních prosto-
rách a jistě k tomu dojde i naše vlá-
da. Co se týká nejrůznějších kont-
rol očkování nebo testování na ak-
cích, kontrola těchto opatření je vy-
dána v rozporu se zákony platnými 
a účinnými v naší republice, o čemž 
rozhodl i Nejvyšší správní soud. 
Dodržujte tedy opatření zákonná  
a pravidla stanovená pořadateli. 
Je potřeba chovat se zodpovědně  
a ohleduplně, přijmout osobní od-
povědnost, dodržovat základní hy-
gienická pravidla a pořadatelé jis-
tě zabezpečí vše potřebné k bez-
problémovým průběhům akcí. Kdo 
se nebude cítit dobře, ať si nechá 

hodování na dobu, kdy mu dob-
ře bude a kdo chce, nechť hodovat 
dojde. Tož na zdraví!

Náš svazek obcí nezahálí a pracuje-
me koncepčně na tématech, která 
jsou pro členské obce spojující, ane-
bo podpůrná pro jednotlivé členské 
obce. 

V současné době naši pracovní-
ci pracují na Adaptační strate-
gii Regionu Podluží, kdy Region 
Podluží aktuálně zpracovává stra-
tegický dokument reagující na kli-
matické změny v regionu s názvem 
„Adaptační strategie Regionu Pod-
luží na klimatickou změnu.“ Jed-
ná se o dlouhodobý strategický do-
kument na 10 let. Protože se jed-
ná o dokument za celé území dob-
rovolného svazku obcí Region Pod-
luží, a problematika změny klima-
tu je v současné době velmi aktuál-
ním tématem v našem území (mě-
nící se klima, oteplování, zadržová-
ní vody v krajině, energetika, odpa-
dové hospodářství, apod.), tak ten-
to strategický dokument bude slou-
žit pro celé území Regionu Podlu-
ží. V pondělí 21. 6. 2021 proběhlo 
v Hodoníně setkání pracovní skupi-
ny k přípravě této „Adaptační stra-
tegie Regionu Podluží na klimatic-
kou změnu“ z řad veřejnosti, která 
se do příprav zapojila.

Region Podluží se také stal ges-
torem řešení problematiky souto-
ku Moravy a Dyje, kde v souladu 
s městem Lanžhot spolupracujeme 
s paní senátorkou Annou Hubáčko-
vou a paní poslankyní Janou Krutá-
kovou a ostatními legislativci a prv-
ní setkání se zástupci gesčních mi-
nisterstev a Jihomoravského kra-
je, Lesů ČR, Povodí Moravy, Povodí 
Dyje AOPK a jiných, proběhlo dne 
17. 6. 2021 v Lanžhotě.

Region Podluží ve spolupráci se se-
nátorkou Annou Hubáčkovou a dot- 
čenými obcemi vstoupil do jednání 
se zástupci ŘSD a projektantů stav-
by dálnice D55. Probíhají přípravy 
Lužice – Břeclav, v současné době 

Slovo předsedy sdružení
Vojtěch Pospíšil, předseda Regionu Podluží

S
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probíhá příprava dokumentace pro 
územní rozhodnutí, předpoklad pro 
územní rozhodnutí 3Q 2022, před-
poklad zahájení stavby 3Q 2026, 
mimoúrovňové křížení: MÚK Mi-
kulčice, MÚK Moravská Nová Ves, 
MÚK Břeclav, délka trasy 11 860 
km. Obce řeší především problé-
my spojené s bezpečností a bez-
pečnostními riziky v obcích do bu-
doucna, obavami s přeměnou obcí 
na tranzitní obce. Požadujeme také, 
aby bylo myšleno na cyklostezky  
a cyklisty při plánování trasy - prů-
chody a nadchody pro cyklisty  
a další řešení problémů jednotlivých 
obcí.

Region Podluží rozhodl, že se v sou-
vislosti se změnami v odpadové le-
gislativě, která bude prodražo-
vat odpadové hospodářství obcím  
a především občanům, začne při-
pravovat se na audit odpadového 
hospodářství členských obcí naše-
ho Regionu.

Region Podluží obdržel dotaci z Ji-
homoravského kraje v rámci dotač-
ního programu: Podpora boje proti 
suchu, zadržení vody v krajině a ná-
sledná péče o zeleň na území Jiho-
moravské kraje v roce 2021 – ob-
držená dotace:  50 tisíc Kč, celkové 
výdaje akce činí 86.600,- Kč, na re-
alizaci projektu „Stromořadí pro 
Region Podluží – následná péče 

Vojtěch Pospíšil

2021.“ Úseky plánované na dosad-
bu jsou v obcích Josefov – Prušánky 
a Ladná. Dále obdržel dotaci z do-
tačního programu: Podpora vinař-
ství, vinohradnictví, ovocnářství a ze-
linářství v Jihomoravském kraji pro 
rok 2021 ve výši 75 tisíc Kč, celko-
vé výdaje akce činí 156.500,- Kč, na 
projekt pod názvem „Prezentace 
Moravských vinařských stezek  
a vinařské oblasti v Regionu Pod-
luží.“ V rámci tohoto projektu bude 
vytvořeno celkem 5 informačních 
bodů na trasách Moravských vinař-
ských stezek. Tyto budou umístěny 
v obcích Hrušky, Josefov, Nový Pod-
dvorov, Starý Poddvorov a Lanžhot. 
Budou pořízeny 4 ks nových dřevě-
ných konstrukcí, 1 ks bude obno-
vený. Dále bude vyrobeno celkem  
5 ks informačních oboustranných di-
bond desek s mapou Moravských vi-
nařských stezek a dalšími informa-
cemi propagujícími vinařství a vinař-
skou turistiku. Tyto informační body 
budou umístěny na pozemcích ve 
vlastnictví příslušných členských obcí 
DSO na trasách Moravských vinař-
ských stezek. A dále dotaci z progra-
mu Podpora rozvoje v oblasti kultu-

ry a památkové péče v roce 2021 ve 
výši 23 tisíc Kč, celkové výdaje akce 
53.300,- Kč, na projekt „Dětské 
přehlídky Regionu Podluží 2021“ 
– Verbíři z Podluží, Zpěváčci Regionu 
Podluží a Přehlídka dětských folklor-
ních souborů, konat se snad budou 
v říjnu letošního roku. Za poskytnuté 
dotace upřímně děkujeme.

Region Podluží obdržel dotaci od 
Státního zemědělského intervenční-
ho fondu z Programu rozvoje ven-
kova ČR ve výši 240 tisíc Kč, celko-
vé výdaje akce činí 300.000,- Kč, na 
projekt „Informační místa v Re-
gionu Podluží.“ Realizací projek-
tu bude provedena aktualizace ma-
pových, textových i fotografických 
podkladů a fyzická obnova výplní 
informačních panelů v obcích Re-
gionu Podluží, realizací info panelů 
bude doplněno veřejné prostranství 
dotčených obcí. Celkem bude po-
řízeno 19 info panelů. Info pane-
ly budou namontovány dodavate-
li ve všech členských obcí Regionu 
Podluží. Jedná se o obce: Dolní Bo-
janovice, Hrušky, Josefov, Kostice, 
Ladná, Lanžhot, Lužice, Mikulčice, 

Moravský Žižkov, Nový Poddvorov, 
Prušánky, Starý Poddvorov, Tvrdo-
nice, Týnec. Jeden info panel (měs-
to Lanžhot) bude umístěn do nové 
dřevěné konstrukce. Ostatní panely 
budou umístěny do stávajících dře-
věných konstrukcí. Za poskytnutou 
dotaci upřímně děkujeme.

Vážení Podlužáci a Hanáčtí Slováci, 
proměňme svůj život v sen a své sny 
ve skutečnost. Buďme k sobě ohle-
duplní a v našich myslích zase dej-
me průchod naší krásné, přátelské  
a pohostinné povaze. Děkuji zdra-
votníkům a pracovníkům v soci-
álních službách za práci pro nás 
všechny a děkuji Vám za to, že po-
máháte těm, co se o sebe postarat 
nemohou nebo nedokáží. Přeji Vám 
krásné léto plné pohody a zůstaňte 
ve zdraví.

Jak řekl Mark Twain: „Občas vážně 
nevím, jestli svět řídí chytří lidé, kte-
ří si z nás utahují, nebo imbecilové, 
kteří to myslí vážně.“

Vojtěch Pospíšil, 
předseda Regionu Podluží

Snímek ze setkání pracovní skupiny k přípravě Adaptační strate-
gie Regionu Podluží na klimatickou změnu



Zprávy z regionu
Stalo se na Podluží

Z
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Josefov
Jedním z největších plánů naší obce 
letošního roku je zbudování sběr-
ného dvora za ČOV. Dále dokon-
čit instalaci lamp veřejného osvět-
lení v ulici Sportovní. V plánu má 
obec výměnu dlažby před koste-
lem, opravu chodníku autobuso-

vé zastávky směrem na Hodonín  
a její zastřešení a také mnoho dal-
ších menších akcí. Nyní se opravu-
je víceúčelové hřiště, čistí a rovná se 
plocha, měnit se budou poničené 
sítě a také byla dokončena rekon-
strukce místního rozhlasu.
Růžena Hasilová

Investiční počiny
v Regionu Podluží

I
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Čistička odpadních vod v Ladné

Tvrdonice
Loni na podzim uspěla obec se 
dvěma žádostmi o dotace. 
Ta první byla z programů Minister-
stva pro místní rozvoj. Grant byl 
udělen na dovybavení dětského  
a dopravního hřiště na ulici Plyná-
renská a pokryl více než padesát 
procent nákladů. Zbytek do cel-
kové čásky byl hrazen z prostřed-
ků obce. Vedení obce konzultova-
lo doplnění nových herních prvků 
s maminkami z Mateřského cent-
ra Slunéčko. Hlavně tedy na přání 
maminek a jejich dětí na hřišti při-
byla trampolína, pískoviště, dome-
ček se skluzavkami, dřevěný vláček 
a houpací zvířátka.
Samozřejmostí je nákup a insta-
lace všech herních a bezpečnost-
ních prvků specializovanou firmou. 
Oplocení, lavičky a další mobili-
ář byl již součástí stávajícího hřiš-
tě stejně jako další herní prvky.       
Hřiště bylo předáno dětem při 
malé slavnosti v pondělí 10. květ-
na, a protože panuje pěkné poča-
sí, od samého počátku je zaplněno 
menšími i většími dětmi a jejich do-
provodem.
       Zdena Šlichtová

Od letošního června budou obča-
nům Mikulčic a okolních obcí  lépe 
dostupné registrované sociální služ-
by, které poskytují péči seniorům  
a zdravotně handicapovaným. 
Stane se tak díky projektu, jehož 
předmětem byla kompletní rekon-
strukce objektu zvaného Špitálek 
a jeho bezprostředního okolí. Po 
ukončení stavebních prací zde bu-
dou poskytovány ambulantní a te-
rénní sociální služby centrum den-
ních služeb, pečovatelská služba  
a osobní asistence. 
Tyto služby se zaměřují na po-
moc lidem, jejichž situace vyža-
duje podporu jiné fyzické osoby  

Pobočka Pečovatelské služby Homediss, o.p.s., Mikulčice „Špitálek“
z důvodu snížené soběstačnos-
ti. Naplňují pojem „dlouhodobá 
péče“, jelikož zabezpečují veške-
rou potřebnou péči. Jsou poskyto-
vány také lidem se stařeckou de-
mencí, Alzheimerovým onemocně-
ním, osobám upoutaným na lůžko 
nebo s těžkým onkologickým one-
mocněním a umírajícím. 
Všem, kteří se na projektu po-
díleli, patří velký dík. Jednalo se  
o řadu partnerů, projektanty počína-
je, zprostředkovateli dotace konče. 
Mimořádný dík však patří Obci Mi-
kulčice, zejména pak paní starostce 
Martě Otáhalové za projevenou dů-
věru, ochotu a trpělivost. Díky všem 

těmto lidem budeme moci lépe  
a více poskytovat služby potřebným 
a nemohoucím i v regionu. 
Podrobné informace o poskytova-
ných službách lze získat na webu 
www.homediss.cz nebo na níže 
uvedených kontaktech:
Pečov. služba Homediss, o.p.s.
Tel: 518 352 357
E-mail: homediss@homediss.cz

Děkujeme všem, kteří nás podporu-
jete nebo nám fandíte. Možná, že 
právě teď pomáháme někomu z va-
šich blízkých...
Mgr. Lenka Švagerková, Pečovatel-
ská služba Homediss, o.p.s.
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Ladná
Jednou z nejrozsáhlejších a nejzásadnějších investic obce Ladná v poslední 
době je bezesporu vybudování kanalizace a čističky odpadních vod (ČOV). 
V naší obci došlo k výstavbě nové splaškové kanalizace na ulicích Masaryko-
va a Na Trkmance a napojení původní jednotné kanalizace do kanalizačního 
řadu, zbudování čerpací stanice a ČOV. Se samotnou stavbou se začalo na 
jaře roku 2019. Náklady na akci činily kolem 110 mil. Kč. Obec získala dota-
ce ve výši asi 65 mil. Kč. V současné době již probíhá zkušební provoz a vět-
šina obyvatel je již připojena. Po spuštění čistírny bylo možné ihned pozoro-
vat, jak se kvalita vody v místní Ladenské strouze zlepšila.  
             Text a foto: Martin Vlk

Nový domeček pro děti ve Tvrdonicích

Nová trampolína ve Tvrdonicích

Špitálek před rekonstrukcí Špitálek po rekonstrukci

Lužice
V současné době probíhají dvě otevřené veřejné zakázky, které obec vy-
hlásila, konkrétně na novostavbu zdravotního střediska a přístavbu a re-
konstrukci mateřské školky včetně výstavby nové kuchyně. Vyhodnoce-
ní obou zakázek proběhne při veřejném jednání zastupitelstva obce na 
konci června. Rekonstrukce a přístavba mateřské školky je plně závislá 
na přidělené dotaci ze strany Ministerstva finanční ČR. Žádost o její při-
dělení byla podána v polovině dubna.                       Mgr. Tomáš Klásek

Dolní Bojanovice
V rámci investičních akcí došlo loni na podzim k vybudování dvou parko-
višť v ulicích Školní a Kravácká o celkovém počtu 57 stání a byla zrealizová-
na dopravní a technická infrastruktura pro budoucí výstavbu 10 rodinných 
domů nedaleko ul. Záhumenice. Bylo rozšířeno veřejné osvětlení a byl pře-
dlážděn chodník v úseku ulice Krátká a zčásti i ulice Nová. Letos pokraču-
je rekonstrukce v ulici U Školky.                                     Michael Purmenský

Rekonstrukce dětského hřiště Na rybníčku v Hruškách

Vizualizace rekonstrukce dětského hřiště pro všechny generace v Hruškách (více na straně 10)



Navštívíte-li obec Starý Poddvorov a budete-li 
chtít získat informace o knihovně, každý občan 
vám odpoví: „Zeptejte se paní Pryglové.“
Ano, paní Marie Pryglová je tělem i duší této obecní 
instituce již padesát let. Za její obětavou práci pro ve-
řejnost si zaslouží naši pozornost a vřelé poděkování. 
Navštívila jsem ji v prostorách knihovny na obecní po-
žární zbrojnici a položila jsem ji několik otázek, abych 
si udělala představu o její práci. Paní knihovnice ráda 
zavzpomínala.
V roce 1970 jste začala pracovat v naší knihov-
ně. Vzpomínáte si na své začátky?
Půjčování knih bývala výsadní práce učitelů zdejší ško-
ly, naposled byla knihovnicí paní učitelka Kopečková. 
Když ze školy odešla, hledala se náhrada. Byla jsem 
oslovena místním národním výborem a bylo mi na-
bídnuto, abych to zkusila. V mládí je člověk plný elá-
nu pro něco nového, tak jsem si řekla, že se do toho 
pustím. Práce v knihovně mě nadchla, začala mě ba-
vit, a nakonec přirostla k srdci. 
Vím, že podmínky pro práci knihovnice nebyly 
vždy ideální. Vzpomenete na ty nejtěžší?
Když jsem knihovnu převzala, byla umístěna v malé 
místnosti v budově požární zbrojnice. Několikrát se 
stěhovala, což bylo vždy náročné a v mé práci to nej-
těžší. Až poslední, v pořadí již šestý přesun všech 
knih v roce 2016 přinesl pokrok a zlepšení naší si-
tuace. Místnost pro knihovnu byla zrekonstruována 
v prvním patře budovy v rámci revitalizace z progra-
mu Rozvoje venkova Jihomoravského kraje. Přesou-
vala jsem se jen do vedlejších místností v rámci budo-
vy bývalé požární zbrojnice. Konečně se naplnily mé 
představy o moderní knihovně.
Můžete porovnat práci v knihovně před 50 lety 
a dnes?
Práce v knihovně prošla velkými změnami. Dříve se 
dělala všechna práce ručně, nebyla k dispozici tech-
nika jako dnes.  Ručně se prováděly revize knih i ad-
ministrativní činnost. Dnes máme počítače, tiskárnu, 
čtečky: vybavení knihovny je nesrovnatelné. V začát-
cích nebyla práce knihovnice honorovaná, pracovala 
jsem zdarma. Půjčovní doba byla asi 3 - 5 hodin týd-
ně. Dnes mám 10 hodin týdně jenom půjčování knih, 
pak jsou i další činnosti, které zajišťuji.
Dříve chodilo do knihovny více dětí a mládeže, měli 
jsme klub mladých čtenářů, hodně soutěží a jiných 
zájmových činností. Dnes navštěvují děti knihovnu 
v rámci organizovaných školních akcí. Děti chodí do 
knihovny málo, a mládež jen, když potřebuje půj-
čit knihy ke studiu. Dnes navštěvují knihovnu čtenáři 
staršího věku, důchodového. Měla jsem dvě čtenářky 
95 a 94leté. Těmto jsem knihy donášela. Také pořá-

dám besedy se spisovateli. Jsou vždy zajímavé a je o 
ně velký zájem. Milovníci literatury se mohli setkat se 
spisovatelem MUDr. Janem Pavlíkem, MUDr. Janem 
Cimickým, Mgr. Naďou Horákovou a Vladimírou Kli-
meckou. Zorganizovala jsem povídání o cestě po In-
donésii – Sumatře a posezení s paní Věrou Sosnaro-
vou, která pořádá přednášky o svém pobytu v sovět-
ském gulagu.
Děti mohou využívat malý dětský koutek, zabavit se 
hračkami, malováním, k dispozici jsou i hry. V knihov-
ně je také počítač pro veřejnost. 
Co je vaším velkým přáním, co byste chtěla 
v knihovně změnit, vybudovat nebo zmoderni-
zovat?
Chybí bezbariérový přístup do knihovny, chybí voda, 
sociální zařízení v budově není. Ráda bych knihov-
nu rozšířila a pořídila další regály na knihy. Sice se 
mají staré knihy vyřazovat, ale já to dělám nerada. 
Jsem potěšena, když někdo z čtenářů projeví zájem o 
knihu staršího vydání. Vyřazené nebo darované kni-
hy jsou uloženy v regálech na chodbě a jsou k dispo-
zici k rozebrání.

Co byste vzkázala čtenářům?
Čtenářům bych vzkázala, že je s radostí přivítám. Vždy 
jsem se snažila, aby byli spokojeni, našli v knihovně 
místo pohody, cítili se tu dobře, vybrali si dobrou kni-
hu. Přijďte mezi naši čtenářskou rodinu, jste vítáni.
Knihovna pro mě byla a je na prvním místě. To o mně 
říká i rodina, která mě vždy podporovala, a když bylo 
potřeba, mi pomáhala. Mohla jsem se o ně opřít při 
stěhování, při půjčování i dalších činnostech v knihov-
ně. Vždy jsem se na ně mohla spolehnout, hlavně na 
mé neteře. Touto cestou bych jim ráda poděkovala.
S paní knihovnicí jsem se rozloučila s velkým obdi-
vem k její dlouholeté práci a přáním pevného zdraví  
a mnoha sil do dalších let.
Připravila: Mgr. Miroslava Hajdová

Josef Taláb se narodil 16. července 1909 v Hruš-
kách do rodiny drobného zemědělce. Svého otce 
však téměř nepoznal. Tak jako mnoho mužů té 
doby, i on byl odveden na bojiště 1. světové vál-
ky, kde v roce 1915 položil svůj život. Josef a jeho 
tři mladší sourozenci tak vyrůstali bez otce.
Po absolvování břeclavské Dvouleté obchodní školy 
nastoupil do Kuffnerovy hospodářské správy, v rám-
ci níž pracoval jako hospodářský adjunkt na statku 

v Břeclavi a v Pru-
šánkách. V roce 
1929 byl přijat 
do branné moci, 
oproti běžnému 
nástupu nováčků 
v říjnu byl však 
zařazen před-
časně již v květ-
nu. Důvodem 
bylo zřejmě jeho 
vzdělání a praxe 
v administrativě. 
U Doplňovacího 
okresního velitel-
ství v Uherském 
Hradišti vedl evi-
dence branců, 
gážistů ve vý-
službě a vojáků 
v záloze v poli-
tických okresech 
Hodonín, Kyjov, 
Uherské Hradiště  
a Uherský Brod. 
V říjnu 1929 byl 

už jako vojín přemístěn do Olomouce, kde se po uply-
nutí povinné prezenční služby rozhodl pokračovat ve 
vojenské kariéře jako tzv. „délesloužící“. Do zálohy 
odešel k 1. lednu 1938 a na krátkou dobu si našel 
práci úředníka u firmy SIGMUND PUMPY v Lutíně. 
V roce 1939, po vyhlášení Protektorátu Čechy a Mo-
rava, se rozhodl odejít do zahraniční armády. Ještě 
v květnu odesílá mamince dopis, kde však nijak ne-
naznačuje svůj úmysl opustit vlast. Byla to poslední 
zpráva, kterou od něj rodina obdržela.  
Jeho cesta vedla nejdříve do Polska. V Krakově pode-
pisuje předběžný souhlas se službou ve francouzské 
cizinecké legii a koncem července odjíždí lodí z Gdy-
ně do Francie. Následuje cesta do Lille, Marseille, al-
žírského Oranu a Sidi-Bel-Abbes, kde absolvuje ná-
ročný vojenský výcvik ve tvrdých podmínkách pouště. 

Koncem září se vrací 
zpět do Marseille 
a přesouvá se do 
Agde, kde vstu-
puje do branné 
moci. Zbývající 
část roku 1939 
a první polovi-
nu roku 1940 
stráví na různých 
pozicích u Pěšího 
pluku ve Francii. 
Po její porážce se rozhodl 
pokračovat v boji proti Německu, odjíždí do přísta-
vu v Séte, odtud do Gibraltaru a Velké Británie, kde 
se hlásí k letectvu. Od podzimu 1940 do jara 1941 
absolvuje radiotelegrafický kurz, poté střelecký kurz 
a v srpnu je přemístěn k 311. peruti Royal Air For-
ce (RAF). Zde jej čeká nejdříve operační výcvik, po je-
hož skončení je 2. února 1942 již zařazen do bojo-
vé činnosti. 
V rámci svého působení u 311. perutě RAF se zú-
častnil devíti operačních letů, ten poslední, nálet na 
Dortmund, se mu stal osudným. Z letiště v East Wre-
thamu odstartovala šestičlenná osádka Wellingtonu  
14. dubna 1942 v pozdních večerních hodinách. Po 
odhození pum na cíl byl však letoun na zpáteční ces-
tě zasažen protiletadlovou střelbou a zřítil se na úze-
mí Nizozemska. Při havárii zemřeli tři členové osád-

ky, mezi nimi i Josef Taláb, další tři se zachránili. Josef  
a jeho dva spolubojovníci byli pohřbeni na městském 
hřbitově v Eindhovenu.
In memoriam byl Sgt. Josef Taláb vyznamenán dvěma 
medailemi ještě v době války, v roce 1991, v rámci 
morální a politické rehabilitace, byl povýšen do hod-
nosti podplukovníka ve výslužbě.

Osobnost regionu – Hrušky
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Josef Taláb jako příslušník čs. armády před 
válkou
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Současná osobnost - Starý PoddvorovS

 Hrob v Eindhovenu

Sgt. Josef Taláb,  příslušník britského 
Královského letectva Royal Air Force

Připravila: Jaroslava Rajchmanová

Marie Pryglová  - půlstoletí v knihovně



Z naší spolkové činnosti
Když jsem dostala žádost o napsá-
ní článku do Zvonů Podluží pod 
názvem ,,Spolková činnost – akce, 
události, pozvánky…,“ bylo na-
místě pozastavení se nad tím, co 

Komunitní centrum s knihovnou
Budova, kde se dnes nachází Ko-
munitní centrum s knihovnou 
Kostice, byla postavena kolem  
r. 1925 a zažila mnohé – hosti-
nec a jeho požár, mateřskou ško-
lu či poradnu dětského lékaře.  
V r. 1993 budovu koupila obec 

napsat, když jsou veškeré akce 
zrušené, jak se k tomuto článku 
postavit?
Zeptala jsem se a přišla mi odpo-
věď... Tak jsem se do psaní pustila.                                                                                                 
Je květen, máj, lásky čas, vláda 
pozvolna uvolňuje zákazy a ome-
zení, sportovní a společenské akce 
už konečně budou mít zelenou, 
přestože s určitými opatřeními.  
A tak dost možná se konečně se-
tkáme s přáteli na některých ak-
cích, které pořádá naše Obec. Jako 
první by to mohl být dětský den  
26. 6. 2021. Ten kdo má rád cim-
bálku, je zván na ,,Podlužác-
kou besedu u cimbálu“ v sobotu  
17. 7. 2021 a může pokračovat 
další tři dny, ale to už na našich 
tradičních krojovaných hodech ve 
dnech 18. 7. - 20. 7. 2021, kdy 
se budeme těšit na úžasnou Lanž-
hotčanku. V okolí již vyhlášený  
Plkač Trophy Cup oslaví 11. ročník, 
který se bude konat 7. 8. 2021 

a natrvalo se v ní usídlila místní 
knihovna. Od té doby prošla řa-
dou stavebních úprav, přičemž 
tou nejzásadnější byla kompletní 
rekonstrukce interiéru v r. 2020, 
na níž se podílely místní firmy  
a podnikatelé.
Účelem rekonstrukce bylo vybu-

dování bezbariérové-
ho komunitního cen-
tra s knihovnou. 
Náklady na rekon-
strukci a vybavení vy-
šly na 2 023 562 Kč,  
z toho částku ve výši 
1 071 628 Kč pokryly 
dotace IROP. 
Komunitní knihov-
na je unikátní ne-
jen moderním elek-
tronickým vybave-
ním, ale také mul-
tifunkčním prosto-

tradičně u rybníka. Nachystejte si 
svoje miláčky, myslím tím traktory, 
plkače, frézy, babety, děti zase šla-
pací traktory, odrážedla, koloběž-
ky, kola prostě všechno, co doma 
najdete pojízdného. 
Pokud se uskuteční výstava pod 
názvem ,,Kuchyně našich babi-
ček,“ tak vás na ni zvou místní se-
niorky ve dnech 5. - 7. 11. 2021.    

rem, který je zároveň studov-
nou i přednáškovou místnos-
tí. Je zajímavá designovým ná-
bytkem, jemuž dominují tři mo-
bilní dřevěná schodiště s úlož-
ným prostorem a slouží zároveň 
jako pohodlná čítárna nebo jako 
místo pro sledování projekce  
a seminářů.  
Knihovna mimo běžných služeb 
pořádá online soutěže (O nejkrás-
nější kostickou pohádku, Sou-
těž pro malé i velké stavitele, Fo-
tosoutěž o nejlepší zdravý recept) 
a venkovní hry (Velikonoční šifro-
vačka, Kamínková pátračka, Kniž-
ní pátračka). V nabídce komunit-
ního centra nechybí jak krouž-
ky s výtvarným, hudebním a po-
čítačovým zaměřením určené dě-
tem, tak kurzy pro dospělé a se-
niory. Na léto knihovna připravu-
je dva příměstské tábory s temati-
kou Harryho Pottera.

Více na FB Knihovna Kostice  
a www.knihovnakostice.com

Josefov
Růžena Hasilová

Kostice
Mgr. Ivana Rampáčková
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Moderní interiér Komunitního centra s knihovnou
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Bohužel pandemie vloni zastavila 
veškerý veřejný život a jinak tomu 
nebylo ani u nás. Čemu se však 
obec věnovat mohla, byly naplá-
nované investiční akce. Byla do-
končena rekonstrukce bytové-
ho domu v ulici Na Hrázce, kde 
obec vlastní 11 bytových jedno-

Tak jako v celé naší republice, tak 
i v Hruškách se po koronavirových 
opatřeních a omezeních, pomalu 
vrací život do normálu. Již první ví-
kend v červenci připravují místní vi-
naři pro milovníky vína Putování za 
vínem. V sobotu 3. července 2021 
od 10:00 do 19:00 hodin bude 

tek. Mimo kompletní rekonstruk-
ci kotelny došlo k zateplení vnější 
obálky domu včetně výměny střeš-
ní krytiny, oken a dveří, bylo vyře-
šeno odvětrávání bytů a byly při-
dány předokenní žaluzie. Celko-
vé náklady činily okolo 7. mil. Kč  
a z toho 40 % pokryly dotace  

možné ochutnat lahodná vína 
z Hrušek v rámci dne otevřených 
sklepů. Koncem srpna se uskuteč-
ní tradiční Bartolomějské hody. Ty 
letošní připadají na termín 21. až 
24. srpna 2021. Na sobotní Před-
hodové zpívaní se již nyní aktivně 
připravuje místní mužský i ženský 

z operačního programu životního 
prostředí. 
Mezi další realizované investice 
patří vybudování nové komunika-
ce (pozn. pojízdného chodníku) 
včetně veřejného osvětlení v uli-
ci Zahradní nebo dosud ještě pro-
bíhající první etapa opravy místní 
komunikace v ulici Sportovní. 
V letošním roce je záměrem obce 
vybudovat novou kanalizaci a vodo-
vod ve vinařských uličkách. Dlouho-
době je připravována stavba obno-
vy historické vodní nádrže na vod-
ním toku Prušánka. 
V současné době už však probí-
há plánování kulturních akcí, a tak 
doufáme, že se potkáme napří-
klad na historické akci Žně našich 
předků 1. srpna, Zarážání hory 
nebo Otevřených sklepech o ví-
kendu 21. - 22. srpna nebo Svato-
václavských hodech 26. - 28. září. 
Také vás chceme pozvat na kon-
cert kapel No name, Circus pro-
blem a Šroti, který se uskuteční 
17. září u příležitosti 825 let od 
první písemné zmínky o naší obci. 
Těšíme se na setkání.

sbor. Další tři dny budou v režii hru-
šecké chasy. 
Také samotná obec má připrave-
nu řadu aktivit, které proběhnou či 
budou zahájeny v letních měsících. 
V rámci obdržených dotací a trans-
ferů se uskutečnění dodávka kom-
postérů do jednotlivých domác-
ností. Děti ze základní školy se mo-
hou těšit na novou školní jídelnu, 
která vznikne přestavbou bytové 
jednotky nacházející se v budově 
mateřské školy. Pro občany všech 
věkových kategorií bude zahájena 
rekonstrukce dětského hřiště Na 
rybníčku.  Instalované herní prvky 
a mobiliář přinesou nové rozptýle-
ní dětem, mládeži i seniorům. Těs-
ně před spuštěním se nachází dal-
ší etapa výměny a doplnění svítidel 
veřejného osvětlení v obci. Akce by 
měla být dokončena v příštím roce. 
Zakázka bude hrazena finančními 
prostředky z programu Státní pro-
gram na podporu úspor energie na 
období 2017-2021 Program EFEKT 
II. pro rok 2021.

Dolní Bojanovice
Michael Purmenský

Hrušky
Jana Filipovičová  

Rekonstrukce bytového domu Na Hrázce

Vizualizace - hřiště pro všechny generace v Hruškách
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Tradiční Plkač Trophy Cup slaví 11 let

Hráči tenisové čtyřhry



Co nového v Lužicích 
Samozřejmě jsme jako všude jin-
de přivítali ukončení nouzového 
stavu a postupný návrat do nor-
málního života. Děti začaly cho-
dit normálně do školy, po mnoha 
měsících vidí živou paní učitelku 
a živé kamarády, slunečné poča-
sí umožnilo návrat k víkendovému 
grilování, posezení s přáteli, zpro-

Tradiční jarní počin “Ukliďme 
Česko“ je dobrovolnická úklido-
vá akce, která probíhá na území 
celé České republiky. Jejím cílem 
je uklidit nelegálně vzniklé černé 
skládky a pohozené odpadky a zá-
roveň posilování vztahu k  přírodě 
a prostředí v našem okolí.
Protože kvůli vládním opatřením 

voznilo zahradní bazény atd. Uvi-
díme, co bude dál. 
V obci jsme k poslednímu dubnu 
dokončili stavbu Amfiteátru v are-
álu Cihelna (Lužák), který umož-
ní pořádání řady akcí, které k létu 
patří – koncertů, tancovaček, od-
poledních programů pro děti, di-
vadel… Přijďte se podívat, sledujte 
lužické informační zdroje, na nich 

se nesmělo uklízet hromadně, 
veškerá organizace probíhala on-
line. Obec Mikulčice a její okolí 
byly rozděleny na několik úseků, 
které uklízeli jak jednotlivci, tak 
i menší rodinné skupinky. Díky 
tomu jsme dokázali uklidit obrov-
ské území. V sobotu 27. 3. bě-
hem jednoho dopoledne asi čtyři-

se budou termíny akcí postup-
ně objevovat. Ve dne 26. 6. až  
29. 6. proběhne ve zmíněném 
areálu tradiční letní kino se čtyřmi 
filmy. Přijďte. Dobrovolným vstup-
ným podpoříte „Konto Bariéra“. 
Lužice tradičně zahajují na Podlu-
ží hodovou sezónu. Nejinak tomu 
bude samozřejmě i letos, a tak 
přijďte ve dnech 4. - 6. července 
pobýt do Lužic a zažít hodové ve-
selí. Budete vítání. Předcházet jim 
bude tradiční sobotní předhodový 
večer. 
No a pak se rozjedeme na prázdni-
ny a dovolené, letos asi hlavně po 
vlastech českých, moravský a slez-
ských – ale víte, kolik je u nás zají-
mavých, neznámých a zapomenu-
tých míst a s nimi spojených pří-
běhů – a budeme si užívat sluníč-
ka, čerstvého vzduchu a prázdni-
nové pohody. Po měsících v rouš-
kách, obavách, strachu a napětí si 
to, myslím, i zasloužíme. 

Pěkné prázdniny, přátelé. 
Mgr. Tomáš Klásek
Starosta obce Lužice 

cet dobrovolníků, včetně dětí, na-
plnilo několik vleček, vozíků a aut 
odpadem. 
Další dobrovolná akce se uskuteč-
nila v sobotu 10. 4. Zúčastnilo se 
okolo dvaceti dobrovolníků a bylo 
uklizeno povrchově cca 75 % úze-
mí bývalé skládky u střelnice. Od-
vezen byl plný kontejner komu-
nálního odpadu, velká traktoro-
vá vlečka plastů a několik desítek 
beden a pytlů gum, skla a další-
ho odpadu. Vedení obce poskyt-
lo pytle, zajistilo otevření sběrné-
ho dvora a uložení odpadu. 
Obě dopoledne byla prodchnuta 
nadšením, dobrou náladou a ra-
dostí z o něco málo čistějšího pro-
středí. 
Velké poděkování a respekt pa-
tří Jakubu Bartoníkovi, který ce-
lou akci zorganizoval, vedení obce 
za podporu, ale především všem 
dobrovolníkům, dospělým i dě-
tem, kteří pro přírodu odvedli ob-
rovský kus práce.

Lužice
Mgr. Tomáš Klásek

Mikulčice
Helena Talajková

Amfiteátr v areálu Cihelna (Lužák)

V Mikulčicích s úklidem okolí pomáhaly děti
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Úklid Ladné
Naše Sdružení občanů Ladné,  
z. s. uspořádalo v rámci celostátní 
akce Ukliďme Česko lokální úkli-
dovou akci Ukliďme Ladnou. Úklid 
probíhal v termínech 27. 3. 2021 
a 24. 4. 2021. Do akce se zapojilo 
více jak 20 dobrovolníků, kterým 

Rekonstrukce knihovny
Od dubna probíhá v knihovně na 
městském úřadu rekonstrukce. 
Naše výpůjční služby teď nabízí-
me na dočasné adrese v budově 
staré školy na Komenského ulici. 
K rekonstrukci knihovny se muse-
lo přistoupit hlavně z důvodu ne-

není lhostejný nepořádek v okolí 
obce. Naplnilo se na 25 pytlů, což 
činilo cca 200 kg odpadu. 

Lanovka pro děti
Záměrem obce Ladná je zbudo-
vání lanové dráhy pro děti v par-
ku Rasovna. Na tuto akci již získala 

vyhovujícího prostoru v oddělení 
pro děti, zastaralých rozvodů elek-
třiny, topení osvětlení apod.
V požadavku, který byl sdělen ar-
chitektům, jsme chtěli vytvořit 
moderní knihovnu, která kromě 
základních knihovních služeb na-
bídne veřejnosti místo pro tráve-

obec dotaci. Tato dráha bude mít 
necelých 40 metrů. Celkové nákla-
dy budou činit min. 192 tis. Kč.

Výsadba stromů, květin
a větrolamu
V rámci vegetačních úprav v okolí 
budovy základní školy v Ladné do-
šlo k výsadbě stromů a květin.
V současné době se připravuje vý-
sadba nového větrolamu Ovčačka 
severně od obce. Jedná se o dů-
ležité protierozní opatření a záro-
veň odpočinkovou zónu pro obča-
ny. Aktuálně je již hotový  projekt 
a podána žádost o dotaci na MŽP. 

ní volného času a prostor pro po-
řádání akcí a setkávání. Dle dneš-
ních formulací můžeme říct, že 
chceme, aby vzniklo multifunkční 
zařízení sloužící široké veřejnosti.
Konečný architektonický návrh byl 
dodán mladými architekty Filipem 
Kinnertem a Kristýnou Sirovou.  
Na projekt „Rekonstrukce a vy-
bavení knihovny Lanžhot“ měs-
to získalo finanční podporu z PRV 
prostřednictvím výzvy Místní akč-
ní skupiny Jižní Slovácko, z.s. Výše 
dotace činí 1.165.840 Kč.
Rekonstrukce má probíhat do září. 
Dispozice je navržena podle sou-
časného trendu návštěvnosti. Tedy 
tak, aby si dospělí mohli vybrat  
a vypůjčit knihu z přehledně uspo-
řádaných regálů, a děti aby měly  
k dispozici různá místa k trávení 
volného času a skupinové práci. 
Zázemí pro děti budou tvořit od-
počinkové zóny a vyvýšené pódi-
um zase vytvoří prostor pro různé 
aktivity, besedy, promítání, work-
shopy. Nebudou chybět ani indivi-
duální místa pro studium.

Ladná
Martin Vlk

Lanžhot
Jitka Petrlová

Snímek z úklidu Ladné v rámci akce Ukliďme Česko
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Výsadba stromů v Ladné



Nová kuželna v Prušánkách
Tentokrát vás chceme informo-
vat o velkém projektu Kuželna, na 
kterém již deset měsíců pracuje SK 
Podlužan Prušánky. Tomuto pro-
jektu jsme ve spolupráci s obec-
ním úřadem věnovali spoustu času 
a úsilí. Po splnění veškerých nále-

Revitalizace mokřadu 
Součástí honebních pozemků 
mysliveckého spolku Poddvorov 
je i malá vodní plocha známá pod 
názvem „Jezeďák“. Zhruba před 
třemi lety došlo kvůli dlouhodo-

žitostí a dodání všech podkladů 
byla dotace ze státního rozpočtu 
ČR MŠMT na náš projekt Kuželna 
Prušánky schválena. 
Jako první bylo potřeba připra-
vit staveniště na předání STAVEB-
NÍ FIRMĚ PLUS, proto prušánec-
ký sportovní klub svolal brigádu  

bému suchu k vyschnutí toho-
to našeho rybníčku. Tím jsme při-
šli o jedinou vodní plochu v rám-
ci naší honitby. Touto problemati-
kou jsme se začali zabývat a hle-
dali jsme řešení.

a za sobotní dopoledne prostor 
svépomocí připravil. Protože zá-
klady stavby byly prováděny na jí-
lovém podloží, bylo vyprojektová-
no speciální založení stavby na vr-
taných pilotech. Během podzimu, 
kdy byla hrubá stavba víceméně 
hotová, nám práci komplikovaly 
časté deště. Před zimou se nám ale 
podařilo objekt dostat pod střechu, 
a tak mohly probíhat vnitřní práce. 
Přesto nám přišla velmi vhod mož-
nost požádat MŠMT o prodlou-
žení realizace termínu stavby do  
31. 3. 2021. V lednu byly nainsta-
lovány technologie, které splňu-
jí všechny požadavky pro pořádá-
ní nejvyšších kuželkářských soutě-
ží mezinárodních rozměrů. V sou-
časné době tento náš největší pro-
jekt - výstavbu nové čtyřdráhové 
kuželny pro členy oddílu, amatér-
ské sportovce a veřejnost - dokon-
čujeme. Obdrželi jsme kolaudační 
souhlas s užíváním stavby, doklad 
o přidělení čísla popisného a jsme 
připraveni začít objekt využívat ke 
sportovním účelům.
Do nové kuželny vás srdečně zveme!

V rámci spolku se zrodil nápad: 
požádat Ministerstvo životního 
prostředí o dotace z programu na 
zadržování vody v krajině. Vyříze-
ní dotací se zhostil člen spolku Jo-
sef Prygl. Po dvou letech jedná-
ní došlo k realizaci projektu a byly 
nám poskytnuty dotace od Evrop-
ské unie v rámci „Operačního pro-
gramu Životního prostředí“ ve výši  
1 697 363,30 korun. Tato suma 
pokryla celkové náklady projektu. 
Ve výběrovém řízení byla vysoutě-
žena společnost Vodohospodář-
ské stavby PANTER s.r.o. jako zho-
tovitel projektu. 
Před předáním zhotoviteli projek-
tu jsme odstranili svépomocí sta-
ré oplocení pro lepší přístupnost  
a snadnější průběh prací. Samotné 
práce  započaly 9. 3. 2021 s před-
pokládaným termínem dokonče-
ní 31. 12. 2021. Práce se obešly 
bez komplikací a dílo je již téměř 
dokončeno. V okolí byla vysazena 
část stromů, další část se bude sa-
dit na podzim tohoto roku. 

Prušánky
Jan Váňa, předseda VV SK

Starý Poddvorov
Pavel Dostál

Nová kuželna bude sloužit členům oddílu, amatérům i veřejnosti

Revitalizace mokřadu po realizaci
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Dětský folklórní soubor 
Žižkovjánek
S mnoha dětmi a rodiči jsme se 
shodli, že nám za tu dobu „covi-
dových“ omezení, kdy byly zájmo-
vé aktivity zrušené, Žižkovjánek 
hrozně chybí. Nejen zkoušky, kde 
se děti rády viděly, ale i vystoupe-
ní, na kterých se mohly předvést 
a ukázat, co se naučily. Poslední-

Po roce je tu zase jaro a nová nadě-
je, že COVID-19 bude proti minu-
lému roku na ústupu. Bylo smutné 
vidět naši obec skoro liduprázd-
nou. Nekonaly se žádné společen-
ské ani jiné akce, ale v současné 

mi našimi společnými akcemi byly 
loňské krojové plesy a fašaňko-
vý průvod ukončený pochováním 
basy. Tato akce u nás už zakoře-
nila a má  pěkný ohlas i účast, ať 
u přiznivců v maskách či obyvatel 
vesnice, kteří nás doprovází. V létě 
děti vystupují na předhodovém 
zpívání, ale po půlroční absenci 
zkoušek tanečníků, to loni nebylo 

době situace konečně nabírá lepší 
směr. Náš obecní úřad vyšel našim 
občanům vstříc a zřídil na svém 
úřadě očkovací prostor pro senio-
ry, které přijela naočkovat praktic-
ká lékařka z Čejkovic. Pomalu se 

možné. Předvedla se ale naše star-
ší cimbálka Modruša i nově vzniklá 
cimbálečka z mladších dětí.  Těší-
me se na obnovu kulturních akcí, 
na kterých se snad brzy setkáme. 
Miroslava Kvitová

Mužský sbor 
Byl založen v r.1982, na podnět 
p. Stanislava Veverky, jako spo-
lek přátel dobrého vína a pěkné 
písničky. Sbor pořádá každoroč-
ně Předhodové zpívání. Především 
však zpěvem doprovází pondělní 
hodovou zavádku – tanec, který 
je vrcholem místních hodů.  Spo-
lečně s vinařským spolkem spo-
lupracuje na Zarážení hory. Sbor 
mnohokráte účinkoval na regio-
nálních slavnostech Kraj beze stí-
nu v Krumvíři i Tvrdonských náro-
dopisných slavnostech. Samozřej-
mostí je mnohočetné vystupová-
ní na předhodových zpíváních v ši-
rokém okolí a také každoročním 
setkání Mužských sborů Podluží.  
V r. 2012 vydal vlastní CD s ná-
zvem „Tí Žižkovští pacholíci“.
Petr Jilka

začíná obnovovat život v obci. Je 
již vidět první vracející se turisty. 
Otevřelo se též pohostinství. 
Je to jistě všechno potěšující, ale 
nejásejme předčasně. COVID-19 
tu stále je. Buďme k sobě ohledu-
plní a dodržujme všechna potřeb-
ná opatření a nedovolme mu dál 
se šířit. Společně to jistě zvládne-
me a můžeme konečně žít nor-
málním životem.
Přes katastr naší obce je plánová-
no vybudování nového plynovo-
du MORAVIA, na jehož trase nyní 
probíhá archeologický průzkum. 
Zatím byly objeveny zbytky obydlí 
a artefakty z doby Keltů a Germá-
nů. Průzkum ještě nebyl ukončen 
a jsme sami zvědaví, co práce ar-
cheologů přinese.
První světlým paprskem návra-
tu k normálnímu životu je pořá-
dání tradičních otevřených skle-
pů v Novém Poddvorově, které se 
koná 19. června 2021. I na další 
akce vás srdečně zveme.

Moravský Žižkov
Miroslava Kvitová, Petr Jilka

Nový Poddvorov
Vladimír Kašík st. 

Žižkovjánek na krojovém plese

Archeologický průzkum v obci

M

N

1514



16

Revitalizace zeleně v obci
Na projekt pod názvem „Revitali-
zace zeleně v obci Tvrdonice, park 
u mateřské školy, park na Kon-
ci“ se podařilo získat dotaci z pro-
gramů Místní akční skupiny Slo-
vácko, konkrétně se jedná o Inte-
grovaný regionální operační sys-

Napsat o životě v každé obci není 
v této době jednoduché. Naposle-
dy se nám podařilo uspořádat na 
konci loňského srpna hody. Aspoň 
že technika umožnila nejen on 
line školu, ale i mše. 

tém. Grant pokryje více než še-
desát procent nákladů. Jeho prů-
běh je rozložen do několika etap 
až do roku 2023. Realizace byla 
svěřena specializované zahradnic-
ké firmě. V obou parcích  byl nej-
dříve proveden podrobný dendro-
logický průzkum. Byly odhaleni je-

Proto povídání o Týnci je spíše  
o budoucnosti. Vinaři pevně věří, 
že tradiční červnový víkend 19.6. 
bude možné otevřít sklepy. Obec 
naplánovala také oblíbenou akci 
– Obecní den, vše bylo připraveno 

dinci nemocní, ohrožující provozní 
bezpečnost. Ty bylo nutno odstra-
nit. Naopak byly zachovány dřevi-
ny hodnotné a perspektivní, kte-
ré v parcích zůstávají a tvoří tak ja-
kousi kostru a základ nově navrže-
né kompozice. V uplynulých týd-
nech bylo vysazeno na jednotli-
vých stanovištích více než pade-
sát javorů, kaštanovníků, okras-
ných jabloní a dalších stromů, do-
plňují je keře šeříků, bobkovišní  
a dalších. Nezapomíná se ani na 
trvalky jako jsou kosatce, rozchod-
níky nebo šalvěje. V průběhu to-
hoto roku budou parky doplně-
ny o nový mobiliář a bude zapo-
čato s úpravou pochozích cest.                                                                             
I pro tuto část rekonstrukce uspě-
la obec s žádostí o dotaci. V   mi-
nulých dnech dostala  oznámení,  
od firmy RWE Gas Storage CZ, že 
ze svého grantového programu 
přispěje na vybudování chodníků 
v parku u mateřské školy. Stavba 
bude realizována v průběhu toho-
to roku. 
Zveme všechny k návštěvě naší 
malebné obce. 

na sobotu 12. června. 
Největší budovatelská akce, na 
kterou se obec chystá,  je opra-
va páteřní silnice obce. Patří kra-
ji a stále usilujeme o její opravu ve 
spolupráci s ním. Dále pokračuje 
oprava kulturního domu, došlo na 
budování na nádvoří – chystá se 
stavba přístřešku, který by umožnil 
setkávání a oslavy  mladých i star-
ších na čerstvém vzduchu. Snad se 
to podaří do hodů na konci prázd-
nin. Obec uspěla s žádostí o do-
taci na kompostéry do domácnos-
tí. Další plánované akce se týkají 
opravy a údržby. Budova obecní-
ho úřadu potřebuje nutně opravit 
střechu, snad vyjde žádost o dota-
ci. Stejný problém je s kabinami na 
hřišti, také potřebují kromě nové 
střechy i jiné opravy. Ale víceúče-
lové hřiště dostalo nové osvětle-
ní, může tak být využíváno i večer.  
A hasiči obdrželi jako každý rok 
dotaci na obnovu a doplnění vý-
zbroje a výstroje.

Tvrdonice
Zdena Šlichtová

Týnec
Mgr. Věroslava Hesová

Park u mateřské školy

Obecní den v Týnci (foto archiv)
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Inzerce I
Ceník inzerce ZVONY PODLUŽÍ 2021

1/1

1/2

1/2

1/4

1/8

180 x 250 mm
14 000 Kč

180 x 120 mm
7 500 Kč

88 x 250 
mm

7 500 Kč
88 x 120 mm

3900 Kč
88 x 55 mm

1600 Kč

1/1 na spad
210 x 297 mm
+ 5 mm na obě 

strany „na ořez“

15 500 Kč

Náklad 8 000 ks
Distribuce Region Podluží

+ web: https://slovackyregion.cz/podluzi/zvony-podluzi
Firemní p.r. články 30% sleva. 

Slevy za opakování: 1x 10%, 2x 15%, 3x 20%, 4x 25% z uvedené ceny.
Ceny jsou konečné. Nejsme plátci DPH. 

Kontakt: 
Region Podluží, Náměstí 177/2, 691 51 Lanžhot

www.podluzi.cz, e-mail: info@podluzi.cz
Ing. Petr Hynek: petrhynek@hotmail.cz

Bc. Eliška Petrlová: petrlova@podluzi.cz



Realizace projektů přes MAS 
jsou v plném proudu
Místní akční skupina Jižní Slovác-
ko, z.s. pokračuje v realizaci své 
strategie, tzn. administruje dotač-
ní tituly vyhlášené MAS. Finanč-
ní prostředky na toto období jsou 
již téměř vyčerpány a nás velmi 
těší všechny postupně realizované  
a ukončené projekty. Realizace 
projektu je pro žadatele hodně ná-
ročná, protože vše musí nejprve 
předfinancovat a dotační prostřed-
ky jsou mu následně vyplaceny až 
po doložení všech nutných dokla-
dů a po jejich kontrole příslušným 

MAS Jižní Slovácko
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Hasičská zbrojnice Prušánky

Dekorační předměty, dobroty k zakousnutí, suroviny 
do kuchyně, bylinné čaje, mošty, ale také oděvy s vy-
šívanými folklorními ornamenty, nebo dokonce vinná 
mouka, dřevěné štokrle či speciální kompost na za-
hrádku. Desítky produktů od deseti producentů zís-
kalo nově vzniklou značku SLOVÁCKO regionální pro-

dukt. Rozhodla o tom 
třetí dubnový týden os-
mičlenná certifikační 
komise.
Zájem o nově vznik-
lou značku byl velký. 
Výrobci až na výjim-
ky nestáli o certifika-
ci jediného produktu 
ale celých skupin. Na-
příklad Vinařství Sýko-
ra z Čejkovic pod ná-
zvem „Výrobky zdravé 
výživy z vinné révy“ zís-
kalo značku pro vinný 
mošt, vinný olej, vinný 
džem i vinnou mouku 
a sušenky z ní vyrobe-

né. Vinařství Bartoníkovi kromě moštů uspělo i se svý-
mi ovocnými i bylinkovými sirupy, želé nebo vinnou 
kyselkou. Vyšívačka Magda Sedlářová ze Skoronic  
a forma Folklor Styl z Hodonína uspěly s pestrou pa-
letou oděvních výrobků i doplňků, které zdobí lidový-
mi ornamenty. 
Nyní už koordinátor značky - Turistická asociace Slo-
vácko – pokračuje s každým z držitelů individuálně 
v dalších přípravách. Musí domluvit s každým z nich, 
jak přesně bude výrobky značit v souladu se zásada-
mi používání loga. Pro každého bude třeba připra-
vit prezentaci nejen na webu slováckých značek, ale  
i webu Asociace regionálních značek. Současně při-
pravit možnosti využití e-shopu, který bude společný 

TAS - Turistická asociace Slovácko
Zdeněk Šmýd

T

pro obě slovácké značky: SLOVÁCKO regionální pro-
dukt a Tradiční výrobek SLOVÁCKA. Turistická asociace 
Slovácko také plánuje se svými členskými organizace-
mi vlastní propagaci, například formou účasti na trzích.
Regionální produkt doplnil sesterskou značku Tradiční 
výrobek SLOVÁCKA, která již 13 let oceňuje výrobky 
s doložitelnou etnografickou tradicí. Regionální pro-
dukt je určený pro soudobé produkty, ať už potravi-
nářské, přírodní či řemeslné, které vznikají na Slovác-
ku, poctivě a s respektem k přírodě a krajině. Silnou 
folklorní tradici regionu nezapře ani řada regionálních 
produktů, odráží se v nich zprostředkovaně, jako in-
spirace pro volnou tvorbu jejich původců. 
Více o slováckých značkách se dočtete na:
 www.tradicnivyrobek.cz. 

Značku „SLOVÁCKO regionální produkt“ získalo prvních deset držitelů

Perníky od Ivany Horákové

Seznam udělených značek:
Folklor Styl, Hodonín – Textilní výrobky s lidovým ornamentem
Moravská dílna Zahrádka, Šardice – Štokrle s lidovým ornamentem
Vinařství Bartoníkovi, Mikulčice – Ovocné a bylinné sirupy
Vinařství Bartoníkovi, Mikulčice – Speciality z vína a hroznů
Vinařství Bartoníkovi, Mikulčice – Výrobky z plodů černého bezu
NL Aktiv, Nová Lhota – Bělokarpatské čaje
Petr Divácký, Šardice – Vermikompost ze Slovácka
Ali Šik, Boršice u Blatnice – Tvořím z modrotisku
Ivana Horáková, Tučapy – Vykrajovaný zdobený perník
Magdino vyšívání, Skoronice – Vyšívané ornamenty Kyjovska
Víno Sýkora, Čejkovice – Výrobky zdravé výživy z vinné révy
Vinařství SPIELBERG CZ, Archlebov – Vinné mošty

Štokrle z Moravské dílny Zahrádka

Sirupy z Vinařství Bartoníkovi

řídícím orgánem. Že to není nic 
snadného, se již spousta žadatelů 
přesvědčila. O to větší radost mají  
(a my s nimi), když jsou jim po ko-
lečku kontrol a dokladování dotač-
ní prostředky schváleny a vyplaceny 
na účet. Na jaře letošního roku se 
tak finančního ukončení projektu  
a proplacení dotace dočkalo ko-
munitní centrum v Kosticích, ha-
sičská zbrojnice v Prušánkách, pří-
městské tábory SVČ Hodonín ane-
bo sociální podnik (pneuservis) s 
provozovnou v Hodoníně. Všech-
ny projekty, které získaly podporu 
přes MAS, si můžete prohlédnout 

na webu MAS ww.jiznislovacko.cz 
v záložce Úspěšní žadatelé. 
Blanka Přidalová

MAPII baví děti
Projekt MAPII je jednou z klíčových 
aktivit MAS Jižní Slovácko v oblas-
ti vzdělávání. Protože doba covido-
vá významně ovlivnila vzdělávání 
všech dětí, snažili jsme se děti z re-
gionu zapojit do aktivit, které byly 
nové a netradiční. Děti měly mož-
nost rozvíjet svoji kreativitu a záro-
veň byly motivovány k pohybu na 
čerstvém vzduchu daleko od svých 
PC a online výuky. 
Na jaře byla vyhlášena velikonoč-
ní výzva s názvem „Vezmi vejce 
na vandr“. Děti měly vyrobit z če-
hokoliv vajíčko a vzít ho na vandr 
ve svém okolí. Fotografii z vandru 
nám zaslalo celkem 24 dětí. 
Měsíc červen s sebou obvykle nese 
krásné počasí, a proto jsme se roz-
hodli, po úspěšné jarní výzvě, pro 
měsíc červen vyhlásit letní výzvu 
– „Najdi skřítka“. Děti mají pod-
le nápovědy hledat skřítka na za-
jímavých místech v okolí. Odpověď 
na skřítkovu otázku stačí zaslat na 
email uvedený u výzvy. Malá tema-
tická odměna bude připravena pro 
všechny aktivní děti.
Pro bližší informace o výše uvede-
ných akcích, ale i ostatních aktivi-
tách MAP II sledujte náš web nebo 
fcb Vzdělávání na Hodonínsku  
a www stránky MAS Jižní Slovácko.
Ing. Petra Křivánková, Ph.D.



Kalendář akcí na Podluží
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Datum Obec Název akce

červenec 2021

3.7. Lužice Veterán cup / Předhodový večer

3.7. Tvrdonice Rybářské závody dospělí

3.7. Hrušky XVII. Den otevřených sklepů Hrušky

4.7. Mikulčice Výstava kočárků na Chalupě F. Mikuleckého

4.-6.7. Lužice Cyrilské hody

4.7. Tvrdonice Rybářské závody dětí

5.7. Mikulčice Výstava kočárků na Chalupě F.M., Cyrilometod. pouť

10.7. Mikulčice Vinaři na hradišti

11.7. Mikulčice Výstava kočárků na Chalupě F. Mikuleckého

13.7. Josefov Ruční stavění hodové máje

16..17.7. Tvrdonice Motohody

17.7. Josefov Podlužácká beseda u cimbálu

18.7. Tvrdonice Motohody

18.7. Mikulčice Výstava kočárků na Chalupě F. Mikuleckého

18.-20.7. Josefov Tradiční krojované hody

23.7. Josefov Pohodová zábava u cimbálu

24.7. Tvrdonice Ruční stavění máje

25.7. Mikulčice Výstava kočárků na Chalupě F. Mikuleckého

30.7. Mikulčice Letní filmové kino

30.-31.7. Starý Poddvorov Tradiční krojované hody

31.7. Mikulčice Letní filmové kino

31.7. Tvrdonice Zpívání Pod tvrdonsků májů

31.7. Josefov Turnaj ulic v malé kopané

srpen 2021

1.8. Mikulčice Letní filmové kino, výstava kočárků na Chalupě F. M.

1.-2.8. Starý Poddvorov Tradiční krojované hody

1.8. Tvrdonice Hody

2.-3.8. Tvrdonice Hody

7.8. Josefov Plkač Trophy Cup 2021, 11. ročník

7.8. Prušánky Předhodová beseda u cimbálu

8.8. Mikulčice Výstava kočárků na Chalupě F. Mikuleckého

8.-10.8. Prušánky Krojované hody

14.8. Moravský Žižkov Předhodové zpívání

14.8. Mikulčice Předhodový večer

15.-16.8. Mikulčice Hody / Výstava kočárků na Chalupě F. Mikuleckého

15.8. Moravský Žižkov Krojované hody

16.8. Moravský Žižkov Krojované hody

21.8. Mikulčice Otevřené sklepy Mikulčice 2021

21.8. Tvrdonice Zarážání hory

21.8. Hrušky Předhodové zpívání

22.8. Mikulčice Výstava kočárků na Chalupě F. Mikuleckého

22.8. Dolní Bojanovice Zarážání hory

22.-23.8. Hrušky Bartolomějské Hody

25.-26.8. Tvrdonice Letní kino

27.8. Tvrdonice Letní kino, Lampion. průvod, rozlouč. s prázdninami

27.8. Prušánky Rozloučení s prázdninami

28.8. Lužice Loučení s prázdninami

28.8. Týnec Hody

28.8. Josefov Legendární fotbalový zápas Josefáků

28.8. Nový Poddvorov Hody

28.8. Tvrdonice Letní kino

28.8. Dolní Bojanovice Zahrádkářské dny

28.8. Moravský Žižkov Zarážání hory

29.8. Mikulčice Výstava kočárků na Chalupě F. Mikuleckého

29.-30.8. Týnec Hody

29.8. Dolní Bojanovice Zahrádkářské dny

29.8. Starý Poddvorov Mlynářské odpoledne

Datum Obec Název akce

září 2021

14.2. Mor. Žižkov Fašank

4.9. Kostice Den obce

4.9. Prušánky Zarážání hory

4.9. Josefov Zarážání hory

4.9. St. Poddvorov Zarážání hory

10.9. Region Podluží Cyklovýlet Regionu Podluží a Mikroreg. Hodonínsko

11.9. Mikulčice Výstava výpěstků

11.9. Lužice Vinobraní

11.9. Týnec Soutěž gulášů a burčáků

12.9. Mikulčice Výstava výpěstků

12.9. Tvrdonice Slavnost posvěcení kostela sv. Mikuláše

12.9. Josefov Josefovský helovín

15.9. Lanžhot Hody ve školce

17.9. Ladná Předhodovní zpívání

17.9. Lanžhot Předhodovní zpívání

18.9. Ladná Krojované hody

18.9. Hrušky Guláš Cup

18.9. Prušánky Vinobraní pod Nechory

18.9. Lužice Výstava králíků, drůbeže / Burčák Open / Den kopce

18.-19.9. Lanžhot Hody

19.9. Ladná Krojované hody

20.-21.9. Lanžhot Hody

25.9. Ladná Krojované hodky

25.-26.9. Lanžhot Hodky

26.-28.9. D. Bojanovice Svatováclavské hody

říjen 2021

1.10. Tvrdonice Setkání seniorů

2.10. Josefov Pochod slováckými vinohrady, 44. ročník

3.10. Mikulčice Výstava fotografií na Chalupě F. Mikuleckého

3.10. D. Bojanovice Hodky s vinobraním

6.10. Hrušky Běh Boba Zháňala

9.10. Tvrdonice Vaření kotlíkových gulášů

10.10. Mikulčice Výstava fotografií na Chalupě F. Mikuleckého

16.10. Mikulčice Mário cup - turnaj ve hraní člověče nezlob se

16.10. Kostice Stavění máje

16.10. Josefov Drakiáda

17.10. Mikulčice Výstava fotografií na Chalupě F. Mikuleckého

17.-18.10. Kostice Hody Kostice

22.10. Tvrdonice Pořad Z. Izera na plný coole

24.10. Mikulčice Výstava fotografií na Chalupě F. Mikuleckého

24.10. Josefov Dětský lampionový průvod

27.10. Hrušky Lampionový průvod

30.10. Prušánky Gulášfest

31.10. Mikulčice Výstava fotografií na Chalupě F. Mikuleckého

listopad 2021

5.11. Mikulčice Podzimní setkání seniorů

5.-7.11. Josefov Výstava skla, porcelánu a keramiky

11.11. Lužice Lampionový průvod - Den veteránů

13.11. Lužice Posezení s písničkou

13.11. Mor. Žižkov Svatomartinská husa

13.11. Lanžhot Dívčí vínek

14.11. Mikulčice Dětský karneval

14.11. St. Poddvorov Sousedské posezení

20.11. Lanžhot Kateřinská zábava

21.11. D. Bojanovice Slavnost sv. Cecílie

27.11. Týnec Rozsvícení vánočního stromu

27.11. Prušánky K Nechorám za mladým vínem

Datum Obec Název akce

listopad 2021

27.11. Lanžhot Vánoční jarmark

27.11. Josefov Josefovská setkání

27.11. Hrušky Dívčí vínek

28.11. Mikulčice Zpívání u vánočního stromu

28.11. Lužice Rozsvícení vánočního stromu

28.11. Ladná Adventní neděle s ….

28.11. Dolní Bojanovice Vánoční výstava

28.11. Josefov Rozsvícení josefovského vánočního stromu

28.11. Starý Poddvorov Rozsvícení vánočního stromu

28.11. Prušánky Rozsvícení vánočního stromku u OÚ

28.11. Nový Poddvorov Rozsvícení vánočního stromu

29.-30.11. Dolní Bojanovice Vánoční výstava

prosinec 2021

1.-5.12. Dolní Bojanovice Vánoční výstava

4.12. Starý Poddvorov Turnaj ve stolním tenise

4.12. Hrušky Vánoční veselení

4.12. Tvrdonice Mikulášský jarmark

5.12. Ladná Mikulášská nadílka u kostela

5.12. Nový Poddvorov Mikulášská nadílka

5.12. Josefov Mikulášská nadílka

Datum Obec Název akce

8.12. Tvrdonice České zpívá koledy

11.12. Mikulčice Advent na Chalupě F. Mikuleckého

11.12. Týnec Ochutnávka mladých vín a zabíjačkové speciality

12.12. Mikulčice Vánoční výstava (betlémy) na Chalupě F. Mikuleckého

12.12. Ladná Adventní neděle s… 

17.12. Mikulčice Pochod světlušek

18.12. Mor. Žižkov Zpívání u vánočního stromu

18.12. Josefov Adventní turnaj ve stolním tenise

Mistrovství Josefova ve stolním Stiga hokeji

19.12. Mikulčice Vánoční koncert, výstava (betlémy) na Chalupě F. M.

19.12. Ladná Adventní neděle s… 

19.12. St. Poddvorov Vánoční besídka

24.12. Týnec Půlnoční troubení z kostelní věže

24.12. Prušánky Vánoční koledování

26.12. Tvrdonice Svěcení mladých vín

26.12. Prušánky Štěpánský turnaj v ping pongu

26.12. Lanžhot Štěpánská zábava / Svatoštěpánské žehnání koní

26.12. Hrušky Štěpánská ochutnávka mladých vín

27.12. Josefov Štěpánský turnaj ve šnopsu

29.12. Mikulčice Košt mladých vín

30.12. Tvrdonice Dívčí vínek

31.12. Lužice Ukončení plavecké sezony

31.12. Tvrdonice Silvestrovský ohňostroj

31.12. Josefov Silvestrovský ohňostroj
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Změna programu vyhrazena 
s ohledem na nečekaná

 vládní nařízení aj. 
Sledujte web: www.podluzi.cz

VELKOOBCHOD  MALOOBCHOD

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

• Velký výběr elektroinstalačního
materiálu, kabelů a svítidel

• Elektromateriál pro domácnost
(úsp. žárovky, LED, vypínače, baterie, prodlužky)

Přehled výrobců krojů najdete na webu: 
https://slovackyregion.cz/podluzi/

nabidka-regionu/vyrobci-lidovych-kroju

Oslovte přibližně
20 000 čtenářů

ze 14ti obcí 
Regionu Podluží.

Časopis 
Zvony Podluží

vychází již 
od roku 2009!



Kobylí 
Rozhledu v Kobylí asi není třeba 
moc představovat, tato zajímavá 
stavba z roku 2018 uprostřed vinic 
si našla cestu do mnoha časopisů i 
webů s turistickými cíli. Zvláštnos-
tí a jedinečností této stavby opro-
ti jiným rozhlednám je mimo jiné 
to, že je bezbariérová a nahoru  
se dostane i vozíčkář nebo mamin-
ka s kočárkem. Stavba je sice vy-
soká pouhých 7,5 metru, ale i tak 
nabídne romantické pohledy přes 
rozlehlé vinohrady do všech světo-
vých stran. Stojí na nejvyšším bodě 
v obci, a to Kobylím vrchu, které-
mu místní říkají Homole, ve výšce 
334 metrů nad mořem.

Cesta na vrchol vyhlídky je lemo-
vána informačními panely, jež 
znázorňují časoprostorovou linii  
o budoucích i historických událos-
tech obce Kobylí. 
Cesta autem: Velké Pavlovice – 
Bořetice – Kobylí (anebo od Ho-
donína přes Čejč a Terezín)
Na kole: Modrohorská cyklostez-
ka z V. Pavlovic přes Kobylí
Pěšky: od žel. stanice Kobylí po 
zelené naučné stezky Kobylí

Přítluky – rozhledna Maják
Přítlucká hora je „hora“ vyso-
ká střízlivých 293 metrů, přesto si  
v té rovině pod Pálavou řekla o to, 
aby stavitelé na jejím vrchu posta-

vili rozhlednu. Stalo se tak roku 
2012. Stavba je dřevěná s ocelo-
vým schodištěm se 108 schody.  
Z výšky 21 metrů můžete obdivo-
vat nejen krásy přilehlých vinic, ale 
při dobré viditelnosti je vidět až 
do Rakouska s Alpami. A výhle-
dy na Pálavu se zapadajícím slun-
cem jsou nezapomenutelné, chce 
ty jen vystihnout ten pravý čas. 

Samozřejmě, že i na Podluží je celá řada větších či 
menších rozhleden. Ale ty už asi budete všechny 
dobře znát. Proto jsme dnešní tip na výlet zamě-

řili na rozhledny, které jsou v dobré dostupnosti  
z Podluží autem či na kole, jak se kdo cítí. Přeji 
dobré rozhledy!

Tip na výlet: 
Petr Hynek

T Krajem rozhleden aneb 
Výlety s výhledy

Rozhledna v Kobylí je častým výletním cílem turistů

Výhled z rozhledny Maják na vinohrady a obec Zaječí

U rozhledny je také odpočinkový 
přístřešek, jsou zde instalovány in-
formační tabule a najdete zde i toa- 
letu.
Cesta autem: Podivín – Rakvice – 
Přítluky a za obcí je odbočka mezi 
vinice doprava. Auto můžete ne-
chat dole a dojít asi 1,3 km pěšky 
nebo si cestu asi o polovinu zkrá-
títe výjezdem na horní parkoviště. 
Na kole: Ideálně po Velkopavlo-
vické cyklostezce č. 5066 z Přítluk 
anebo od kostela v Zaječí
Pěšky: po žluté turistické značce 
z Přítluk

Velké Pavlovice – Slunečná
Dřevěná vyhlídková věž uprostřed 
vinic mezi Velkými Pavlovicemi  
a Bořeticemi stojí na kopci v nad-
mořské výšce 225 metrů. Po výšla-
pu 75 schodů ocelového vřete-
nového schodiště na vyhlídko-
vý ochoz ve výšce 15 metrů máte 
jako na dlani vinařské obce Něm-

čičky, Bořetice, Kobylí a Vrbice.  
A při troše štěstí na počasí uvidíte v 
dálce slovenskou Senicu či rakous-
kou Vídeň. A možná i vrcholky Alp. 
Rozhledna měří celkem 18,6 m  
a svým tvarem má připomínat révu. 
Pod rozhlednou se nachází parko-
viště, prodejna občerstvení, suve-
nýrů a také vinný sklípek. 
Cesta autem: V. Pavlovice – směr 
Bořetice a asi po kilometru odboč-
ka mezi vinicemi k rozhledně
Na kole: Modrohorská cyklostez-
ka z V. Pavlovic směr Bořetice
Pěšky: od kostela, případně želez-
niční stanice ve V. Pavlovicích po 
naučné stezce „Zastavení v kraji 
vína a meruněk“

Zaječí - rozhledna Dalibor
A nakonec ještě jedna menší stav-
ba, rozhledna Dalibor, stojící na 
kopci u vinařské obce Zaječí, v blíz-
kosti Vinařství U Kapličky. Vyso-
ká je celkem 11 metrů, vyhlídková 
plošina je ve výšce 8 m, při výstu-
pu se moc nezadýcháte, ale jak se 
říká – co je malé, to je milé. A tato 
rozhlednička opravdu milá je, stej-
ně jako rozhledy z jejího vrchu na 
okolní rozvlněnou krajinu s rozsáh-
lými vinicemi. 
Druhou stavbou na tomto vrchu 
vysokém 262 m nazývaném Kal-
várie je potom kaplička zasvěcená 
patronu vinařů, sv. Urbanovi. 
Cesta autem: Z obce Zaječí po uli-
ci Vinařská, zaparkovat lze u Vinař-
ství U Kapličky, pěšky je to kousek
Na kole: po Velkopavlovické cyk-
lostezce č. 5066
Pěšky: Zaječský vycházkový okruh 
od žel. stanice Zaječí

Rozhledna v Kobylí

2322

Rozhledna Maják na Přítlucké hoře

Rozhledna Slunečná

Rozhledna Dalibor s kapličkou u obce Zaječí Kaplička zasvěcená sv. Urbanovi, u rozhledny Dalibor v Zaječí
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Krásy Podluží

Pohled na vinice s vlčím mákem mezi Starým Poddvorovem a Dolními Bojanovicemi    
               Foto: Jan Prokeš

 Balíky sena u Ladné
                             Foto: Marcela Petrlová

Jarní záplavy v oboře Soutok       
                                         Foto: Lubomír Krbec

 Detail révy vinné
                             Foto: Marcela Petrlová

Hnízdění čápů v oboře Soutok                                                       Foto:  Lubomír Krbec Obora Soutok           Foto: Lubomír Krbec


