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Poškozený kostel sv. Jakuba v Moravské Nové Vsi

Jedním z nejvíce postižených vinařství v Mikulčicích bylo Vinařství 
Dvořáček LTM

Vinice v katastru  Mikulčic po řádění tornáda, které mnohde rva-
lo révu i s kořeny

Tornádo na Podluží - červen 2021
Fotoreportáž

F

Častečná demolice věže kostela sv. Barto-
loměje v Hruškách

Částečně opravená střecha kostela sv. Bartoloměje v Hruškách

Ulice Hlavní v Hruškách ráno po tornádu

Demolice rodiného domu na ulici Hlavní  
v Hruškách 

Policie ČR v Moravské Nové Vsi

Letecký pohled na obec Hrušky ze dne 25.6.2021                                                                                                            Foto: IZS HSZ

Škody po tornádu v obci Mikulčice Obec Mikulčice po tornádu
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Vážení spoluobčané Podlužáci  
i z Hanáckého Slovácka,
už druhým rokem máme dobu covi-
dí a letošní advent se tak trochu po-
dobá loňskému, přestože omezení ne-
jsou stejná. Čekání na Vánoce by mělo 
být radostné a plné očekávání. Věřím, 
že každý dokážeme v tomto čase na-
jít to, co nám dělá radost a navozuje 
pocity štěstí, protože štěstí našeho ži-
vota záleží především na druhu našich 
myšlenek.

Kdy se vrátíme k normálnímu životu, 
nikdo neví, ale co je vlastně normál-
ní? Jsem přesvědčen, stejně jako mno-
ho dalších, že nic nebude stejné, jako 
před touto světovou krizí společnosti, 
kdy nás ovládá strach a ten je v nás ži-
ven nejrůznějšími zaručenými zpráva-
mi. Stačí se zamyslet nad tím, jak koná-
me a chovat se zodpovědně. Z problé-
mu zdravotního a medicínského se stal 
problém ekonomický se značnými do-
pady na celou společnost. Velkým té-
matem k potlačení pandemie nemo-
ci Covid-19 je očkování, je kolem to-
hoto značné množství mýtů a různých 
konspirativních teorií, ale zkusme se 
zamyslet nad tím, jestli vše řešíme tak 
dopodrobna jako u očkování proti této 
nemoci. Když nás píchne v zádech, ne-
cháme si píchnout injekci a nikdo ne-
přemýšlí nad tím, co obsahuje, stej-
ně tak nepřemýšlíme nad spoustou ji-
ných vakcín, antibiotik nebo potravino-
vých doplňků, prostě chceme být zdra-
ví a žít. Jak kdysi řekl Mark Twain: „Čas 
od času navštívím lékaře, nechám se 
vyšetřit, protože i lékař musí z něčeho 
žít. Potom dojdu do lékárny pro léky, 
protože i lékárník chce žít. Následně ty 
léky vyliji do kanálu, protože i já chci 
žít.“ Stejně tak se nikdo nepozastavu-
je nad tím, jaké potraviny konzumuje-
me, už dávno v drtivé většině nejíme 
to, co si doma vypěstujeme a nikdo se 
ani nepozastaví nad složením různých 
přísad do potravin či nápojů. Přitom 
často obsahují spousty karcinogenních 
a jiných nebezpečných látek, stejně 
tak jako všudypřítomné plasty. Vakcína 
mRNA se vyvíjela desítky let a jen díky 
značnému množství finančních pro-
středků se podařilo ji dokončit a pro-
ces vylepšování stále trvá. Proto zdvo-
řile žádám, pokud Vám lékař očkování 
doporučí vzhledem k Vašemu zdravot-
nímu stavu, nechejte se ochránit vakcí-

nou.  Že nechrání stoprocentně, je po-
chopitelné, ale důležité přece je ne-
skončit v nemocnici na JIP s poškozený-
mi plícemi a chránit tak sebe a své nej-
bližší. Protože přijde doba, kdy se opět 
budeme moci zhluboka nadechnout  
a k tomu plíce potřebujeme. Potřebu-
jeme svobodně žít a u nás na jižní Mo-
ravě především i společensky, protože 
společenský život, pohostinnost a vlíd-
nost z nás dělá ty, kdo jsme.

Datum 24. června 2021 se navždy vryl 
do paměti nás všech, kdy do našich 
členských obcí vtrhl přírodní živel, větr-
né tornádo, a pár dní před tornádem 
zasáhly povodně Dolní Bojanovice. Ži-
velná katastrofa poničila značné množ-
ství domů, obecního a krajského majet-
ku a také přírody. Bohužel si také vyžá-
dala lidské oběti.
Představitelé DSO Region Podluží spolu 
s představiteli DSO Mikroregion Hodo-
nínsko ihned začali jednat a na setká-
ní starostů se dohodli na pomoci pro 
zasažené obce vytvořením seznamu, 
která obec může kapacitně s ubytová-
ním, stroji či zaměstnanci pomoci. Dále 
se připravovala pomoc pro děti zasa-
žených rodin ve spolupráci se senátor-
kou Ing. Bc. Annou Hubáčkovou, kdy 
vznikl příměstský tábor – kemp torná-
do, který byl financován sponzory. Jako 
první se kempu ujala ZŠ a MŠ v Pru-
šánkách do července a poté děti jez-
dily na ZŠ do Lanžhota. Kemp navště-
vovalo mnoho dětí ze zasažených obcí.  
A i když samotná obec Dolní Bojanovi-
ce měla své starosti po povodních, na-
bídla se s pomocí pro děti a poskytla 
prostory tříd mateřské školy. Z důvodu 
poškození základních škol se řešila také 
pomoc s umístněním dětí od 1. září 
2021. Zde poskytla pomoc obec Tvrdo-
nice s prostory staré budovy školy, kte-
rou doposud navštěvují všechny děti ze 
základní školy Hrušky. Dále město Lanž-
hot poskytlo prostory pro děti z mateř-
ské školy v Hruškách, děti z Moravské 
Nové Vsi, druhý stupeň navštěvoval 
průmyslovou školu v Břeclavi a někte-
ré třídy měly zázemí v D. Bojanovicích. 
Obce přispívaly jak ze svých rozpočtů 
pro zasažené obce tornádem a povod-
ní, ale také Region Podluží s obcemi Mi-
kroregionu Hodonínsko uskutečnily ve-
řejnou sbírku, ve které se vybralo krás-
ných 463.371,- Kč. Částka byla rozdě-
lena na transparentní účty obcí Hruš-

Slovo předsedy svazku obcí
Vojtěch Pospíšil, předseda Regionu Podluží
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ky, Moravská Nová Ves, Lužice, Mikul-
čice a Hodonín. Za veškerou materiální 
i nemateriální pomoc postiženým ob-
cím i jejich občanům upřímně děkuje-
me všem, kteří pomohli jakkoliv. Vzed-
mula opravdu nevídaná míra solidarity.

O činnosti našeho svazku obcí Vás pra-
videlně informují naši pracovníci, ať 
už ve Zvonech Podluží, na webu nebo  
i osobně. Ani v letošním roce nám opat-
ření proti šíření nemoci Covid-19 neu-
možnila uskutečnit folklorní akce Regi-
onu Podluží, jako jsou Zpěváčci Podlu-
ží, Verbíři Podluží a Přehlídka dětských 
folklorních souborů, dále ani sportovní 
či kulturní akce. Jediná akce, již tradiční 
cyklovýlet „Otevírání jara na Podluží 
a Hodonínsku,“ proběhla opět v září, 
za hojné účasti. Začátek byl v Dolních 
Bojanovicích, kdy trasa vedla přes Starý 
Poddvorov, Nový Poddvorov k rozhled-
ně na Podluží, do Moravského Žižkova, 
přes Prušánky. Zhruba cca 25 km trasa 
končila v Josefově na Výletišti pod ze-
leným. Děkujeme všem hostujícím ob-
cím a tradičním sponzorům SWIETEL-
SKY stavební s.r.o., Hodonín a TESPRA 
Hodonín, s.r.o.

Nadále pracujeme na zpracování ak-
tualizace mapových, textových i foto-
grafických podkladů pro výplň infor-
mačních panelů v obcích Regionu 
Podluží. Projekt je podpořen ze Stát-
ního zemědělského intervenčního fon-
du z Programu rozvoje venkova ČR ve 
výši 240 tisíc Kč, celkové výdaje akce 
činí 300.000,- Kč. Celkem bude poříze-
no 19 info panelů. Info panely budou 
namontovány dodavateli ve všech člen-
ských obcí Regionu Podluží. Jeden info 

Vojtěch Pospíšil

panel (město Lanžhot) bude umístěn 
do nové dřevěné konstrukce. Ostatní 
panely budou umístěny do stávajících 
dřevěných konstrukcí. Za poskytnutí 
dotace SZIF upřímně děkujeme.

V letošním roce opět došlo nejdříve 
k přesunutí a následně ke zrušení na-
šich krásných folklorních soutěží 
a přehlídek, o to více si je však všichni 
konečně užijeme v příštím roce. Obdr-
ženou dotaci od Jihomoravského kra-
je na folklorní přehlídky jsme poskyto-
vateli vrátili. Jihomoravský kraj nám po-
mohl také schválením dotace na akci 
údržby zeleně alejí v obcích Josefov  
a Ladná, pod názvem „Stromořadí pro 
Region Podluží – následná péče 2021“ 
ve výši 50.000,- Kč, za což mu upřím-
ně děkujeme. Celkové výdaje akce činí 
86.600,- Kč.
Jihomoravský kraj nám opět pomohl 
schválením dotace na akci infopanelů 
zaměřených na vinařskou turistiku, pod 
názvem „Prezentace Moravských vi-
nařských stezek a vinařské oblasti 
v Regionu Podluží“ ve výši 75.000,- 
Kč, za což mu upřímně děkujeme. Cel-
kové výdaje akce činí 156.500,- Kč.

Adaptační strategie Regionu Podlu-
ží na klimatickou změnu
DSO Region Podluží aktuálně dokon-
čil a schválil znění strategického do-
kumentu reagující na klimatické změ-
ny v regionu. Jedná se o dlouhodobý 
strategický dokument na 10 let. K do-
kumentu proběhlo veřejné projednání 
a vyjádřila se k němu také zainteresova-
ná odborná veřejnost a instituce, např. 
Živá voda, Mendelova univerzita v Led-
nici, zahradnická fakulta, Člověk v Tís-
ni atd. Protože se jedná o dokument za 
celé území dobrovolného svazku obcí 
Region Podluží a problematika změny 
klimatu je v současné době velmi aktu-
álním tématem v našem území (mění-
cí se klima, oteplování, zadržování vody 
v krajině, energetika, odpadové hospo-
dářství, apod.), bude tento strategický 
dokument sloužit pro celé území Regi-
onu Podluží. 

Hodová sezona letos sice nebyla tako-
vá, jak jsme byli zvyklí, ale přesto byla 
bohatá. A pokud krojovaní, stejně jako 
i návštěvníci, přijeli kamkoli, tak si to 
užili. Byla zabezpečena veškerá hygie-
nická opatření, a co je nám známo, ni-
kdo nebyl nikde nemocí Covid-19 na-
kažen. Věřím, že příští rok si hodování 
užijeme, jak nám velí tradice a slušnost.

První říjnový víkend proběhly volby do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky. Co nám výsledek vo-
leb přinese, se dozvíme snad již brzy, 
ale díky stávající krizi nejspíše až po le-
tech.

Vážení Podlužáci a Hanáčtí Slováci, 
buďme k sobě stále ohleduplní, a to ne-
jen v tomto čase adventu a Vánoc, těš-
me se z maličkostí. Já sám miluji Váno-
ce a sledování pohádek v kruhu svých 
nejbližších a právě v tento čas se všich-
ni snažme být k sobě lidštější. Jestliže 
můžeme pomoci někomu, kdo pomoc 
potřebuje a nemá takové štěstí, jako 
ostatní, pomozme mu. Mnohdy se sna-
žíme vymýšlet nejrůznější přání, ale na-
konec si uvědomíme, že důležité není 
přání, ale člověk, kterému jej věnuje-
me. Přeji tedy nám všem požehnané 
svátky vánoční, naplněné klidem, mí-
rem, pohodou a láskou k bližním. Nej-
lepší způsob jak se rozveselit, je pokusit 
se rozveselit někoho jiného. Tento dá-
rek posílám všem, protože jej, tak jako 
radost z něj, nedokážu zabalit. Do no-
vého roku 2022 pak přeji pevné zdra-
ví a nervy, štěstí, úspěchy a Boží požeh-
nání.
Vojtěch Pospíšil
předseda Regionu Podluží

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)

Zahradnické centrum 
Larix® Lusatia * 

Lužice u Hodonína
Magnolia x Maryland 

Cedrus atlantica, deodara cv.
Cupressus arizonica
Araucaria araucana

Acer palmatum cv.,sh. Jordan
pro Vaši zahradu

mob.: 606 330 103, 
tel./fax.: 518 357 387
www.larix-lusatia.cz

 e-mail: larix.sebastian@centrum.cz

Oslovte 

přibližně

20 000 čtenářů

ze 14ti obcí 

Regionu 

Podluží.

Časopis 

Zvony Podluží

vychází již 

od roku 2009!



Kdo může být osobností obce? Ten, který se za-
sloužil o to, že svoji obec propagoval či propa-
guje svou prací, vzděláním…
Jednou takovou osobností byl a stále je pro větši-
nu občanů naší obce, pan Josef Janulík, mistr svého 
oboru v obuvnické činnosti. Přes tvrdonickou správ-
kárnu firmy Baťa se dostal až k samostatné výrobě 
obuvi. Pod patronací Ústřední lidové umělecké tvor-
by zhotovil řadu krojové obuvi pro folklorní soubory, 
dechové hudby, ale hlavně pro mladé chlapce a děv-
čata, kteří začínali chodit v krojích. 
Jeho jméno kralovalo na mnoha soutěžích a přehlí-
dek, kde obsazoval přední místa. V roce 1983 získal 
titul Mistr lidové umělecké výroby a v roce 2005 byl 
ministrem kultury oceněn titulem Nositel tradice li-
dových řemesel v oboru výroba tradiční lidové obu-
vi, za vysokou úroveň znalosti a dovednosti v tom-
to oboru a za jejich předávání následovníkům. Jeho 
přímým následovníkem je vnuk Martin Tomaštík. 
Pan Janulík šil boty také pro krajany v USA, Rakous-
ku či Německu. Deset párů jeho bot je vystaveno 
v Baťově muzeu v Torontu. 
Pan Josef Josef Janulík zemřel 16. srpna 2013.
Čest jeho památce.

Osobnost regionu – Josefov

6

O

7

Josef Janulík, mistr obuvnického řemesla
Připravila: Růžena Hasilová

Pokračovatel tradice
Je dobře, když je řemeslo komu předat. Josef Janulík 
našel svého následovníka ve svém vnukovi Martino-
vi Tomaštíkovi. Ten se již jako malý chlapec chodil dí-
vat na dědu do jeho dílny, líbila se mu vůně materi-
álu - kůže, se kterou pracoval při výrobě nové obuvi. 
Práce se malému Martinovi tak zalíbila, že chtěl být 
jako jeho děda. 
Po ukončení ZŠ se přihlásil na Střední odborné obuv-
nické učiliště ve Zlíně. Praxi vykonával u svého dědy 
a po vyučení začal pracovat s ním. Po smrti Josefa Ja-
nulíka tak dnes pokračuje v jeho šlépějích. Martin To-
maštík se narodil v roce 1985. Martin Tomaštík s dědou Martin Tomaštík ve své dílně

Pomoc obcím zasažených 
tornádem a povodní
Když se ku konci roku zamýšlíme 
nad tím, co jsme udělali, co jsme 
mohli udělat, co jsme zažili, co 
nás v tomto roce potkalo, tak mu-
sím konstatovat, že tento rok byl 
zvláštní, a to nejen děním v politi-
ce, ve zdravotnictví, ale hlavně co 
se počasí týče. 
Když se v pondělí dne 21. 6. 2021 
před 18. hod. setmělo, začal fou-
kat silný vítr a záhy přišly kroupy 
s deštěm, nevěštilo to nic dobré-
ho. Kroupy poničily úrodu na po-
lích, vinohrady začaly pozdě opu-
kat, teprve kvetly, takže jsme měli 
starost, jak po takovém krupobití 
budou vypadat. Květy hroznů byly 
některé ulomené, z části omláce-
né listy, většina však, jak se říká, 
přežila. Horší to bylo ve vedlejší 
obci Dolní Bojanovice. Tam průtrž 
mračen vykonala dílo zkázy. Voda, 
která se valila z okolních polí, na-
brala cestou i hlínu, a ta se vali-

la neskutečnou silou hlavní ulicí, 
kde cestou brala, co jí stálo v ces-
tě. Auta zaparkovaná, popelnice, 
kontejnery, svoji cestu našla také 
do rodinných domů přes podjez-
dy do sklepů, kde zničila zaříze-
ní, vyplavila auta. Voda dosahova-
la ve sklepech až 1.5 metru. Byla 
jsem nabídnout svoji pomoc rodi-
ně, které voda rovněž vnikla do 

sklepa, a řeknu vám, podívaná to 
byla hrozná. Všechno muselo ven 
do kontajneru, bláto udělalo své. 
Zničená pračka, mrazák, lednič-
ka, oblečení, hračky atd., prostě 
všechno, co ve sklepě bylo umíst-
něné. Člověku bylo do pláče. Co 
dům, to jiné trápení, jiné postiže-
ní velkou vodou.
Co se to děje na tomto krásném 
jihu Moravy? Počasí si s námi hra-
je, velká horka se střídala s chlad-
nými rány, když přišel déšť, tak se 
silným větrem, co však nikdo ne-
čekal, se stalo ve čtvrtek 24. červ-
na 2021. Ten den bylo velké hor-
ko, a to nevěštilo nic dobrého. 
Když se navečer zatáhla oblo-
ha a opět přišel silný déšť spolu 
s kroupami velkými i přes 10 cm, 
říkali jsme si, že už je po úrodě 
úplně. Silný vítr vyvrátil před hřbi-
tovem dva silné stromy i s kořeny, 
byly potrhány dráty el. vedení. To 
jsme ještě nevěděli, co se děje za 
hrůzu v okolních obcích. Telefony 

nešly, nebyl signál, když jsme vy-
šli na ulici, tak jsme se dozvěděli, 
že několik obcí, které jsou od nás 
vzdáleny 2 až 4 km,  jsou zasaže-
ny tornádem. Cože, co je to za 
blbost, tady a tornádo? Po třech 
dnech bylo dáno do provozu el. 
vedení a my jsme viděli v televi-
zi tu spoušť v zasažených obcích. 
Mnoho lidí se sjíždělo pomoci, ni-

kdo nedbal na to, že je covid mezi 
námi, že se někdo nakazí, pomo-
ci druhým bylo nejhlavnější slovo.  
A ejhle, zázrak, covid z obcí tady 
na Moravě zázračně zmizel. Není 
to vtip, je to pravda a všichni ti, 
kteří po tomto strašném tornádu 
jezdili z celé republiky pomáhat 
do zasažených obcí Hrušek, Mor. 
Nové Vsi, Mikulčic, Lužic a Páno-
va, to mohou potvrdit. Nikdo se 
tady nenakazil, nikdo na to ani 
nedbal, jen všichni chtěli pomá-
hat.
Také naše obec se zapojila do po-
moci okolním postiženým obcím. 
Hned druhý den obec vyhlásila 
materiální pomoc v podobě čistí-
cích prostředků, toaletních potřeb, 
deky, dezinfekčních prostředků, 
metle, lopaty atd. Vše jsme nosili 
na OÚ u nás v Josefově, odkud pak 
všechny věci odvezli místní hasiči 
spolu se starostou do center v posti-
žených obcích. Byla rovněž uspořá-
daná veřejná sbírka na obci, v míst-
ním obchodě a také v kostele. Z vý-
těžků hodů bylo věnováno obcím  
80 000 Kč, dalších 80 000 Kč vě-
novala obec. Při veřejné sbírce se 
vybralo 30 889 Kč a materiální po-
moc činila 30 738 Kč. V kostele se 
vybralo 43 850 Kč. Podle potřeby 
a proseb lidí jsme dále individuálně 
doplňovali např. zdravotní mate- 
riál, obvazy, rychloobvazy, náplasti, 
opalovací krémy, indulony… Mla-
dé maminky se domluvily a vařily 
společně obědy, další ženy zase dle 
potřeby pekly různé pochutiny. Po-
máhali hasiči i místní chasa, do vy-
klízecích prací se zapojily také ženy, 
kamarádi a rodinní příslušníci.
Region Podluží pořádal pro děti 
z postižených obcí dětský kemp,  
a tak děti, které měly hlavní sta-
noviště v Prušánkách, přišly také 
do naší obce. Využily tady ke svým 
hrám dětské hřiště i hřiště víceú-
čelové. Od obce dostaly malé ob-
čerstvení a chutný oběd v pohos-
tinství u pana Klečky. 

Josefov
Růžena Hasilová
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Kroupy a voda
Takový nadpis by mohl být ideálně  
u některého z lidových receptů nebo 
„babských rad“ v nějakém regionál-
ním receptáři. Když ale přidáme sil-
ný vítr a bahno, získáme suroviny pro 
recept na největší povodeň, kterou 
v Dolních Bojanovicích kdo pamatuje.
Okolo 18. hodiny v pondělí 21. červ-
na přišel po dnech sucha dlouho oče-
kávaný déšť. Přinesl ho však silný vítr, 
který shazoval také stromy. Násled-
kem pádů stromů přes elektrické ve-
dení se ocitla obec bez proudu. Ná-
sledovaly kroupy. Nejprve jen kousíč-
ky ledu, postupně se přidávaly větší  
a větší kusy, až z nebe padaly kusy  
o velikosti pingpongových míčků až 
slepičích vajec. To celé doprovázené 
deštěm, který se z větší bouřky změnil 
v průtrž mračen, která na zem během 
hodiny shodila dle údajů z meteostani-
ce 176 mm vody na 1 m2. 

Kroupy ničily skla a karoserie auto-
mobilů, střechy domů a úrodu na po-
lích, vinohradech, sadech a v zahra-
dách.  Zkázu pak dokonala voda, kte-
rá se hrnula z polí ulicemi a natekla do 
domů skrz díry ve zničených střechách. 
Řeky vody někde hluboké přes půl me-
tru, které s sebou nesly bahno z polí, 
se hrnuly ulicemi Řadovky a Dlouhá od 
Zvolenců, Hlavní a okolo Základní ško-
ly a ulicí Vídeňská od Starých hor. Z jin-
dy nenápadného potůčku Prušánka se 
vytvořila řekla, která pohlcovala domy 
okolo. Okolo ní a v průmyslové zóně 
se vytvořily laguny, které se postupně 
vsakovaly do spodních vod a vytápě-
ly sklepy, které dosud odolávaly zapla-
vení vodou z ulic. Do jiných sklepů se 
voda nahrnula zpět z kanalizace, která 
nestihla takové množství pojmout. Vy-
topeny byly také vinné sklepy ve vinař-
ských uličkách a v ulici Mlýnská. V uli-

Tornádo v obci Hrušky
Čtvrtek 24. června 2021, den, který 
navždy změnil osudy obyvatel Hru-
šek a dalších postižených obcí. Ten-
to den se naší obcí prohnala oko-
lo 19,30 hod. ničivá bouře a torná-
do. V danou chvíli ještě nikdo nevě-
děl, jak velký rozsah škod tato bouře 
udělala. Až druhý den ráno se nám 
podařilo zmonitorovat prvotní ško-
dy, byla to doslova apokalypsa. Ni-
kdy dříve jsme nic takového na vlast-
ní oči neviděli. Byl to doslova zázrak, 
že v naší obci nepřišel nikdo o život.
V tu chvíli ještě nikdo z nás netušil, 
kolik práce a povinností nás v násle-
dujících hodinách, dnech, týdnech  
a měsících čekají.
Obec se ocitla bezprostředně po 
bouři bez elektrické energie, mobil-
ní telefonické spojení zkolabovalo. 
To velmi komplikovalo práci záchran-
ným složkám, které dorazily do naší 
obce. Hasiči prohledávali jednotli-
vé poškozené nemovitosti a evaku-
ovali obyvatele. Ti se shromažďova-
li v budově obecního úřadu, odkud 
putovali do náhradního ubytová-
ní. Zraněné občany odvážely sanitky  
a osobní auta do břeclavské nemoc-
nice k ošetření.
Se záchrannými pracemi pomáha-
li jak profesionální složky hasičů, po-
licie a záchranářů, tak i dobrovolní 
hasiči z Hrušek a okolních obcí, pra-
covníci a zastupitelé obce a občané 
z Hrušek z části obce, která nebyla 
zasažena.
Na obci byl bezprostředně po kata-
strofě zřízen krizový štáb, který za-
čal všechny operace v obci koordino-
vat a řídit. Postupně do obce dorazi-
ly dva odřady USAR týmů pro vyhle-
dávání zavalených osob v sutinách. 
Následovaly tři odřady Záchranné-
ho útvaru HSZ ČR k provádění zem-
ních prací, zprůjezdnění komunika-
cí a k odstraňování popadaných stro-
mů apod. 
Časně ráno 25.6. do obce dorazily 
další odřady HZS z Jihočeského kra-
je a kraje Vysočina, dva ženijní odřa-
dy Armády ČR, vojáci aktivních záloh 
Armády ČR, zdravotnický personál  
a jednotky dobrovolných hasičů 
z celé republiky.

ci Vídeňská a některými domy v uli-
ci Hlavní (ze svahu od ulice Okruž-
ní) voda doslova proletěla domy a za-
plavovala obytné prostory. Řeky v uli-
cích odnášely auta, která tam stála. Ty 
pak musely vyprošťovat traktory. Auta 
v podjezdech a garážích často konči-
la pod vodou. 
Obrovská laguna se vytvořila také na 
cyklostezce na Hodonín v místech  
T. O. Samotáři. Tam museli hasiči za-
sahovat s člunem na pomoc, aby vy-
prostili paní, která tam uvízla. 
Prakticky ihned po hlášení prvních za-
topených vodou byl na Obecním úřa-
dě při světle svíček a svítilen vytvo-
řen krizový štáb, který začal koordi-
novat jednotlivé zásahy hasičů přímo 
s velitelem zásahu ppor. Jiřím Šebes-
tou. Ihned byla zapojena elektrocen-
trála, zprovozněna rozhlasová stanice  
a hlášeny potřebné informace. Bě-
hem několika hodin u nás zasahova-
lo na 17 jak profesionálních, tak pře-
devším dobrovolných hasičských sbo-
rů (Hasičská stanice Hodonín, Brno 
- Líšeň, jednotky SDH obcí: Dolní Bo-
janovice, Mutěnice, Čejkovice, Čejč, 
Rohatec, Velké Bílovice, Tvrdonice, 
Týnec, Petrov, Uhřice, Žeravice, Pru-
šánky, Dubňany). Hasičské vozy za-
plnily celé ulice a postupně se na 80 
hasičů pustilo do likvidace nejhorších 
škod a čerpání vody a bahna z vyto-
pených domů. Světla hasičských aut 
byla to jediné, co až do svítání osvět-
lovalo obec ponořenou do tmy. Mezi 
nimi kličkovala obecní technika a po-
máhala vyprošťovat odplavená auta  
a popadané stromy.
Další den už byl ve znamení likvidace 
škod. Znovu se mimo obecní pracov-
níky a dobrovolníky zvláště z řad kro-
jované chasy zapojily sbory profesio-
nálních a dobrovolných hasičů (jed-
notka HZS - HS Hodonín, jednotky 
SDH obcí: Dolní Bojanovice, Hrušky, 
Tvrdonice, Čejkovice, Prušánky). Za-
pojili se také dobrovolníci z okolních 
obcí včetně jednoho s malým trakto-
rem, který pomáhal svážet vodou po-
škozené věci na Sběrný dvůr. Od rána 
se na ulicích tvořily hromady zničené-
ho nábytku a spotřebičů a hromady 
bahna, které byly postupně odváže-
ny pryč z ulic. Začalo se pracovat na 
likvidaci spadaných stromů a stromů, 
které vítr poničil tak, že by hrozilo je-

Od rána se všechny záchranné složky 
včetně dobrovolníků pustili po ukon-
čení záchranných prací do likvidač-
ních prací, tedy odstraňování škod 
po ničivém tornádu. Postupně se za-
čala obnovovat dodávka elektrické 
energie a plynu, či připojení k inter-
netu.

Dále probíhalo zabezpečení objektů, 
zaplachtování poškozených střech, 
odstraňování polámaných a vyvrá-
cených stromů, odklízení sutin z po-
škozených nemovitostí. Díky ničivé 
síle tornáda byly některé domy po-
škozeny natolik, že zde statik a zá-
stupci stavebního úřadu nařídili de-
molici. V naší obci bylo poškozeno 
více jak 260 objektů a z toho něco 
málo přes 60 objektům byla naříze-
na demolice. 
Z obecního majetku byla poškozena 
základní škola, tělocvična, sportovní 
hřiště, kostel sv. Bartoloměje, hřbi-
tov včetně náhrobků, mateřská ško-
la a její zahrada, obecní rozhlas, ve-
řejné osvětlení, cesty a chodníky, ze-
leň. Celková škoda na obecním ma-
jetku bude přes 200 milionů korun. 
V současné době má již většina střed-
ně a mírně poškozených domů opra-
vené střechy, okna, vrata a interiéry. 
Nemovitosti, které byly poškozeny 
těžce, tak zde probíhají rekonstrukce 
stále. Objektům, kterým byla naříze-
na demolice, se nyní vyřizují potřeb-
ná povolení pro obnovu a u někte-
rých již započala nová výstavba. 
Na obecním majetku nyní probíha-
jí práce na obnově mateřské školy  

jich spadnutí. Takto to odnesl i letitý 
smrk, který stával před Obecním úřa-
dem a další tři stromy na obecních 
pozemcích. Od rána řešili pracovníci 
společnosti EG.D, a. s. opravy a opě-
tovné připojení obce k elektrické síti. 
To se jim v některých lokalitách poda-
řilo až v podvečerních hodinách. Při-
pojení jednotlivých domů na poško-
zenou trafostanici v ulici Na Dílech se 
dařilo až v následujících dnech. Ab-
sence elektřiny tak měla za následek, 
že v úterý v obci nefungovala prak-
ticky žádná infrastruktura – nefun-
govaly kuchyně na ZŠ a na DPS, ne-
byly otevřeny obchody a neordinova-
li lékaři. Vestibul Obecního úřadu se 
rychle změnil částečně ve výdejnu ná-
řadí a čisticích prostředků, částečně 
v závodní kuchyni pro dobrovolníky 
a hasiče. Začala také rychle fungovat 
spolupráce s firmami, které nabízely 
pomoc se zapůjčením techniky, kon-
tejnerů nebo stavebního materiálu či 
pomoc s čištěním kanalizací (Tespra 
Hodonín, s. r. o., Oblastní Charita Ho-
donín za zapůjčení vysoušečů a dodá-
ní čisticích prostředků, RENOVA sta-
vební a obchodní spol. s r. o., Sklád-
ka Hraničky, s. r. o., VaK Hodonín,  
a. s. a Stavebniny Hromek). Ve středu 
navštívil obec hejtman Jihomorav-
ské kraje Mgr. Jan Grolich, který přijel 
zhlédnout následky bouřky a přislíbil 
jednání o finanční výpomoci ze strany 
Jihomoravského kraje. 
I přesto, že mnohde probíhaly zásahy 
a řešení nejzávažnějších škod ještě do 
konce týdne, na velké části obce bys-
te už v úterý večer nepoznali, že se 
tudy prohnala stoletá voda. Na něk-
terých místech a domech však bude 
potřeba ještě odvést spoustu práce. 
Míra solidarity a sousedské či kama-
rádské pomoci byla obrovská. A díky 
zásahům dobrovolníků a všech sborů 
byla likvidace škod velmi rychlá. Všem 
těmto se patří poděkovat. 

a základní školy. Tyto objekty mají 
nyní prioritu, tak aby se naše děti 
mohly co nejdříve vrátit zpět. Na kos-
tele sv. Bartoloměje probíhá oprava 
střechy, tedy pokrývačské a klempíř-
ské práce. Oprava věže kostela bude 
probíhat až po zpracování projekto-
vé dokumentace a výběrovém říze-
ní na zhotovitele. To platí i u ostat-
ních objektů, jako je zahrada mateř-
ské školy, rekonstrukce hřbitova, tě-
locvičny, sportovního areálu, veřej-

ného osvětlení, obecného rozhlasu 
a výsadby nové zeleně. Firmy, kte-
ré provádějí stavební práce, se potý-
kají se stejnými problémy jako obča-
né při rekonstrukci svých nemovitos-
tí, zejména jde o nedostatek staveb-
ního materiálu, dlouhé čekací termí-
ny na dodávky a nedostatek kvalifi-
kované pracovní síly.
V příštím roce, ale i v letech následu-
jících bude ještě spousta práce, aby 
se obnovila infrastruktura a chod 
obce tak, jak tomu bylo před niči-
vým tornádem. Před opravami po-
škozených cest, chodníků a výsad-
by zeleně v intravilánu obce nás také 
čeká rekonstrukce elektrického ve-
dení, které bude ve formě kabelizace 
umístěno do země.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem 
občanům Hrušek, Diakonii a dalším 
charitám, dobrovolníkům, firmám, 
jednotkám IZS, Armádě ČR, hejtma-
nu JMK, okolním obcím a Regionu 
Podluží, prostě VŠEM za pomoc při 
odstraňování následků po ničivém 
tornádu. Také bych chtěl poděko-
vat všem dárcům, kteří nám posla-
li finanční a materiální pomoc. Moc 
si toho všichni vážíme a děkujeme 
vám. 

Dolní Bojanovice
Michael Purmenský

Hrušky
Ing. Marek Babisz, místostarosta 

Trampská osada Samotáři

Ulice Hlavní ráno po tornádu
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Zasahující jednotky ulici Hlavní
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Pomoc tornádovým obcím
Možná nevhodně zvolený název, 
ale myslím si, že každý dnes v naší 
zemi ví, kde leží tzv. tornádové 
obce. Jev, který se sice na našem 
území neobjevil poprvé, ale roz-
hodně se objevil poprvé v takové 
síle a na tak velkém území.
Ráno 25. 6. 2021, těsně po řádě-
ní tornáda, jsme jako každý nejpr-
ve čekali, co se z informací z to-
hoto území vyvine. Spojit se tele-
fonicky se starosty nebo místosta-
rosty obcí bylo v podstatě nemož-
né, a proto jsme po několika po-
kusech tuto snahu vzdali, protože 
určitě nevěděli, co mají dělat první 
a co vlastně mají dělat. Nikdo na 
něco takového nebyl připraven. 
Nový jev, nová zkušenost, nové 
prostě všechno. V první řadě sa-
mozřejmě museli pomáhat hasič-
ské záchranné sbory, zdravotníci, 
policie, vojsko. Poté přišli na řadu 
rodiny, dobrovolníci. I z naší obce 

měli lidé v postižené oblasti rodin-
né příslušníky a i z naší obce pu-
tovala pomoc dobrovolníků, ať už 
materiální, pracovní nebo v jaké-
koliv jiné podobě. Vařilo se, pek-
lo, smažilo nebo jinak připravova-
lo jídlo, většina této pomoci však 
byla anonymní a ani nebylo sna-
hou obce, podchytit tyto drobné 
pomocníky dobrovolníky.
Podle rozsahu škod bylo jasné, že 
jejich likvidace, budování a obno-
va domů, obecního majetku bude 
na velmi dlouhé lokte. Vzhledem 
k tomu, že naše obec je od zasa-
ženého území trochu vzdáleněj-
ší, nebyla naše obecní pomoc tak 
využita jako u jiných územně bliž-
ších obcí. Obec nabídla a poskyt-
la svoji techniku - traktor, vlečku, 
nakladač, pracovní sílu a zastu-
pitelstvo obce rozhodlo o pomo-
ci především finanční. Toto roz-
hodnutí bylo, jak se ukázalo s od-
stupem času, správné. Dnes, kdy 

píšu tyto řádky, jsou potřeba pře-
devším peníze. Obec přispěla tor-
nádovým obcím Lužice, Moravská 
Nová ves, Hrušky a Mikulčice část-
kou 50 000 Kč každé obci ze své-
ho rozpočtu. Postižené části města 
Hodonína Pánovu 20 000 Kč pře-
vedla na transparentní účet. Vzhle-
dem k tomu, že je naše obec také 
členem DSO LVA, přispěla i pro-
střednictvím tohoto svazku, a to 
společnou částkou ve výši jeden 
milion Kč.
Občané naší obce samozřejmě 
chtěli také přispět v rámci svých 
možností a své peníze darova-
li v rámci veřejné sbírky, která pro-
běhla od července do konce září,  
a to částkou 29 452 Kč. Z této část-
ky určili 4 552 Kč pro obec Hrušky 
a 1 800 Kč pro Moravskou Novou 
Ves.
V závěru tohoto krátkého článku 
bych všem pomocníkům a dárcům 
chtěla poděkovat a postiženým 
tornádovým obcím popřát dosta-
tek energie, financí, optimismu  
a humoru při obnově obecních  
i soukromých statků.

Ladná
Renáta Priesterrathová, starostka
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Sbírky na pomoc obcím
Když večer 24. června 2021 udeřilo 
v našem regionu tornádo, nevěděl 
nikdo, co bude následovat. Kostice 
měly velké štěstí, že obydlená část 
obce nebyla neštěstím zasažena 

vůbec, na území katastru však bylo 
vážně poškozeno vedení vysokého 
napětí, na jehož finální opravu se 
stále ještě čeká.
Hned druhý den, kdy už byly ná-
sledky tornáda zřejmé, obec Kosti-

ce vyslala do postižených obcí veš-
kerou svoji techniku i obecní pra-
covníky na pomoc s odstraňová-
ním sutin. 
Občané na obec nosili aktuálně 
potřebný materiál – zpočátku ze-
jména plachty, pracovní nářadí  
a balenou vodu. Pro obce Hrušky 
a Moravská Nová Ves byl v místní 
sokolovně zřízen dočasný sklad po-
travin a všech ostatních darovaných 
věcí. Protože všechna materiální 
pomoc byla navážena živelně, bylo 
potřeba vše protřídit, vyřadit potra-
viny s omezenou dobou spotřeby  
a opravdu nepotřebný materiál (zej- 
ména špinavé oblečení) – s tím po-
mohla zejména místní chasa a také 
členové oddílu juda. 
V součinnosti s Regionem Podluží 
byla založena finanční sbírka, kam 
naši občané také přispívali.

Kostice
Mgr. Vladimíra Požgayová, místostarostka

Sbírka na pomoc obcím zasaženým tornádem

K
Pomoc obcím po tornádu
Ve čtvrtek večer 24. 6. 2021 tor-
nádo změnilo mnoho životů oby-
vatel Hrušek, Mor. Nové Vsi, Mi-
kulčic, Lužic, Pánova. Bylo a je nám 
moc líto, čím vším si museli a musí 
dodnes někteří z tamních obyvatel 
procházet.
Ihned v pátek jsme se dohodli 
s místní restaurací na uvaření 100 
porcí obědů a také večeří na ví-
kend pro dobrovolníky, a tak jsme 

je v sobotu rozdali v Mor. Nové Vsi 
během 20 minut! V dalších dnech 
a týdnech se jídla vozila i do Hrušek 
a Mikulčic. Jídlo dostali jak místní, 
tak dobrovolníci, hasiči, policisté, 
později vojáci.
Na pomoc také vyjeli dobrovolní-
ci z naší obce, hasiči, techničtí pra-
covníci s obecní technikou i úřed-
níci na tamní úřady. V pondělí dne  
28. 6. 2021 se operativně sešla 
Rada města Lanžhot, vyhlásila veřej-

nou sbírku a uvolnila  
1 mil. korun na zajiš-
tění humanitární po-
moci; především stra-
vy. Požadavky se na-
vyšovaly s počtem po-
mocníků, dobrovolní-
ků, záchranářů atd. 
Tři týdny téměř den-
ně a několikrát za 
den jsme vozili jídlo  
i další věci. Počet por-
cí, které jsme z Lanž-

hota od 26. 6. do 11. 7. 2021 roz-
vezli, se vyšplhal na neuvěřitelných 
9900! A ve veřejné sbírce se na-
konec vybralo krásných 309.103 
Kč. Tyto byly zaslány rovným dílem 
ve výši 77.275,75 Kč na účty obcí 
Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikul-
čice a Lužice.
Na jeden měsíc také převzalo měs-
to Lanžhot záštitu nad příměst-
ským táborem pro děti z těchto 
obcí. Jeho provoz i program skvě-
le zajistila Masarykova ZŠ v Lanž-
hotě. Učitel ze zdejší školy pak do-
mluvil týdenní pobyt pro děti s ro-
dinnými příslušníky ve Františko-
vých Lázních, který uhradilo město 
Františkovy Lázně. Od 1. 9. byly do 
Lanžhota přesunuty na přechod-
nou dobu dvě třídy dětí MŠ Hruš-
ky, jejíž budova byla tornádem po-
ničena.
Děkujeme občanům města Lanž-
hot za veškerou podporu a pomoc 
zmíněným obcím!
A obyvatelům těchto obcí i vede-
ní tamních radnic přejeme hodně 
zdraví a sil při obnově svých domo-
vů i celé obce!

Lanžhot
Mgr. Petra Říhová, místostarostka

L

Příměstský tábor pro děti z obcí postižených tornádem
Foto: archiv ZŠ Lanžhot

Inzerce
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Vážení čtenáři,
o tornádu, které zasáhlo část Podluží, bylo napsáno a vysloveno mno-
hé. Uvěřitelné i neuvěřitelné, pravdivé i zmanipulované, objektivní  
i různě pokřivené.
Chci využít tento prostor k poděkování. Proto na naší straně přetiskuje-
me dopis, který byl zaslán dárcům, jež přispěli naší obci na její obnovu. 
Současně vím, že mnozí dárci přispívali zároveň obcím všem.
Zaslouží si naší úctu a upřímné a velké DÍKY! A platí to i pro všech-
ny obce našeho regionu, které v rámci svých zastupitelstev odsouhla-
sily různou formu pomoci obcím postiženým. I jim patří dík a respekt  
za projev opravdové solidarity.

Lužice
Mgr. Tomáš Klásek, starosta

Čerstvé následky řádění tornáda v obci Lužice

L

Večerní bouře s krupobitím dne 
24. června zasáhla také Morav-
ský Žižkov. Nic to ale nebylo proti 
tomu, co se odehrálo ve vzdušnou 
čarou pět kilometrů vzdálené obci 
Hrušky, a následně i v dalších ob-
cích Moravská Nová Ves, Mikulči-

ce, Lužice a v Hodoníně - Pánově. 
Záběrům, které se začaly v podve-
čer šířit nejprve přes sociální sítě  
a následně objevovat i ve zpra-
vodajství, se zprvu člověk zdráhal 
uvěřit. 
Díky tomu, že obce na Břeclav-
sku a Hodonínsku jsou provázány 
mnoha příbuzenskými a přátelský-
mi vztahy, se mnozí občané moh-
li brzy o následcích katastrofy pře-
svědčit na vlastní oči. Také jednot-
ka žižkovských dobrovolných ha-
sičů vyjela ještě tentýž večer na 
pomoc do Mikulčic a podle jejich 
slov, nikdy nic takového neviděli 
a doufají, že už ani nikdy neuvidí. 
Dobrovolní hasiči následně strávi-
li v postižených obcích mnoho dní 
a společně s ostatními dobrovolní-
ky pomáhali, kde se dalo. 
Solidarita mezi lidmi byla neuvě-
řitelná. Řada dobrovolníků vyjela 
na pomoc už ve čtvrtek večer, aby 
mohli pomáhat od prvních oka-
mžiků. A jezdili houfně pomáhat  
i v následujících dnech, ať už svým 
příbuzným, kamarádům nebo ko-

mukoliv, kdo o pomoc projevil zá-
jem. 
V obci byla následující den spuš-
těna materiální sbírka, a potřebné 
věci, které brzy zaplnily celé před-
sálí žižkovského kulturního domu, 
byly následně přes Krizový štáb 

města Břeclav distribuovány ob-
čanům postižených obcí. Byl také 
pozastaven připravený projekt de-
molice starého obecního úřadu, 
aby bylo možné jeho prostor vyu-
žít pro případné uložení potřebné-
ho materiálu pro tornádem posti-
žené obce.
Mnozí Žižkovjáci přispěli postiže-
ným tornádem také finančně, ať 
na sbírky organizované Českým 
červeným křížem, Diecézní chari-
tou Brno, organizací Adra či Člo-
věkem v tísni, nebo na transpa-
rentní účty jednotlivých obcí. Řada 
občanů pak poslala peníze přímo 
na osobní konta rodin, které často 
přišly řáděním tornáda o všechno.
V pondělí 28. června se na žižkov-
ském obecním úřadě uskutečnilo 
společné jednání starostů Regionu 
Podluží, mikroregionu Hodonín-
sko a senátorky Anny Hubáčkové, 
kde byla dohodnuta koordinace 
materiální a technické pomoci do 
jednotlivých obcí. Protože se dalo 
předpokládat, že první vlna dob-
rovolnictví bude postupně opadat, 

byla stanovena koncepce dlouho-
dobější podpory postižených obcí.
V rámci této platformy byl dohod-
nut také jednotný postup v koná-
ní peněžních sbírek. Do společné 
sbírky se zapojily obce Moravský 
Žižkov, Ladná, Kostice, Tvrdonice, 
Dolní Bojanovice, Starý Poddvo-
rov, Nový Poddvorov, Prušánky, Jo-
sefov, Čejkovice a Rohatec. Obec 
Moravský Žižkov zastřešila pořá-
dání veřejné sbírky do pokladniček  
v jednotlivých obcích, aby nemu-
sela každá obec žádat na Jihomo-
ravský kraj o povolení konání sbír-
ky. Sbírka byla zahájena 1. červen-
ce a uzavřena 30. září 2021. Cel-
kem bylo vybráno 463 371 Kč,  
v Moravském Žižkově to bylo v pře-
počtu na obyvatele nejvíce, celko-
vě 66 600 Kč. Vybraná částka byla 
rovnoměrně rozdělena mezi posti-
žené obce.
Zastupitelstvo obce Moravský Žiž-
kov na zasedání, které se kona-
lo dne 25. června, uvolnilo z roz-
počtu obce finanční dar pro po-
stižené obce v souhrnné výši  
200 000 Kč. Trochu ve stínu této 
hrozné katastrofy zůstala blesková 
povodeň, která postihla jen o ně-
kolik dní dříve obec Dolní Bojano-
vice. Také zde se rozhodli žižkov-
ští zastupitelé alespoň symbolicky 
projevit solidaritu finančním darem 
ve výši 25 000 Kč.
Vedení obce Moravský Žižkov by 
chtělo touto formou ještě jednou 
poděkovat všem, kteří jakýmkoliv 
způsobem občanům postižených 
obcí pomohli, ať už materiálně, fy-
zicky či finančně. Jsme hrdí na to, 
že se i v naší obci v dnešní těžké 
době vzedmula taková vlna neu-
věřitelné mezilidské solidarity a že 
se našlo tolik lidí ochotných nezišt-
ně pomáhat, mnohdy až za hrani-
ce svých možností.

Moravský Žižkov
Mgr. Jaroslav Čech, místostarosta

Materiální sbírka na pomoc postiženým obcím

M
Pomoc Moravského Žižkova obcím poškozeným tornádem

Vážení přátelé,
zcela záměrně používám toto 
oslovení, protože skuteční přátelé 
se poznají v dobách těžkých, kri-
zových, složitých a mimořádných. 
A to byl i náš společný případ.
Červnové tornádo změnilo a pře-
vrátilo život v naší obci. Část do té 
doby poklidné a uspořádané obce 
se během několika minut proměni-
la v hromadu suti, trosek a apoka-
lyptických výjevů. V mnoha očích 
byl vidět a cítit strach, smutek, 
zmar, beznaděj, odevzdanost, šok. 
Naštěstí jen chvíli, první hodiny, 
první dny. A pak začal těžký a tvr-
dý boj s likvidací následků po této 
katastrofě. Boj nelehký, dlouhodo-
bý, tvrdý, někdy i zoufalý. Ale začal!  
A s tímto bojem nám od počátku 
pomáhala obrovská vlna solidarity, 
kterou toto neštěstí vzedmulo po 
celé naší zemi. Mezi obcemi, měs-
ty, firmami, neznámými jednotliv-
ci, mezi dobrovolníky, kteří pomá-
hali přímo na místě, mezi nezisko-

vým sektorem atd. Právě tato soli-
darita, právě onen hmatatelný po-
cit, že v tom nejsme a nezůstane-
me sami, ona přiložená ruka k dílu, 
ona dárcovská štědrost byly mo-
menty dodávající zdejší zkoušené 
komunitě sílu, vytrvalost a naději. 
A o tu šlo především. O naději, že 
to s Vaší pomocí dokážeme, překo-
náme, zvládneme, že naše lopoce-
ní a nasazení má smysl a cíl. Jste 
součástí velkého společenství dár-
ců, kteří svým dílem pomohli prá-
vě onu naději tvořit, zhmotnit, na-
startovat.
Shromážděné finanční prostřed-
ky byly z části podle schválených 
kritérií rozděleny mezi majitele za-
sažených nemovitostí, z části na 
úhradu prvotních nákladů spoje-
ných s likvidací následků torná-
da a v neposlední řadě na nezbyt-
né investice obce, které torná-
do vyvolalo. Jedná se o výstavbu 
nových lékařských ordinací (pů-
vodní zdravotní středisko se čtyř-

mi ordinacemi, obecní ubytovnou  
a sklady bylo prvním úplně demo-
lovaným objektem v obci), obnovu 
zničené zeleně, služebny obecní 
policie, obnovu veřejného osvět-
lení, rozhlasu atd. Obcí budou fi-
nanční prostředky z veřejné sbír-
ky využívány dominantně v roce 
2022, v menší části pak v následu-
jícím roce 2023.
Těší mě, že rozhodující část zasa-
žených nemovitostí v majetku fy-
zických osob se podařilo dostat 
pod střechy a že v nich probíha-
jí kontinuálně další rekonstrukční 
práce. Tvář zasažené části obce se 
viditelně mění.
Vážení přátelé, jménem svým, jmé-
nem zastupitelstva obce i jménem 
Lužičanů Vám srdečně a upřímně 
děkuji za pomoc, které se nám od 
Vás dostalo. Vážíme si jí a věřte, že 
bude využita zodpovědně, uvážli-
vě a efektivně.
Dovoluji si Vám, Vašim spolupra-
covníkům, zastupitelům a zaměst-
nancům popřát pokojné a naděje-
plné vánoční svátky a mnoho po-
hody, dobré mysli, spokojenosti  
a pokoje v průběhu celého nové-
ho roku.
S výrazem úcty, vděku a respektu
Mgr. Tomáš Klásek, starosta Lužic

Zeleň a stromy z obce prakticky zmizely

Obnova Lužic nějakou dobu potrvá
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Letošní 24. červen si v Mikulčicích 
vybral svou daň v podobě 370 poš-
kozených budov (celkem 63 budov 
bylo určeno k demolici, z toho 54 
rodinných domů), sklepů, hřbito-
va, zahrad, vinohradů, mnoha zra-
něných a jednoho mladého, před-

časně vyhaslého života. Stačilo pár 
minut a najednou, jako lusknutím 
prstů, někteří z nás byli bez stře-
chy nad hlavou. Bez domova, kte-
rý roky budovali, bez vinohradů  
a zahrad, o které s láskou pečovali, 
bez stromů, které desítky let rostly 
a sílily. Čtvrteční podvečer a noc na 
pátek se dá přirovnat k sérii scén 
z apokalyptického nebo válečného 
filmu. Pach unikajícího plynu, sil-
ný déšť, který se stále vracel, tma, 
světla sanitek, hasičských a po-
licejních vozů, lidé zranění nebo 

v šoku. Ale na základech trosek za-
čala klíčit lidská sounáležitost. Přes 
noc se společnost, kterou rozdě-
lovaly různé názory na covidovou  
a politickou situaci, semkla.
Pomoc, která začala přicházet ze 
všech stran, nám dodala ohrom- nou sílu a energii. Z různých konců 

republiky přijížděli dobrovolní hasi-
či, firmy s těžkou technikou, dob-
rovolníci. Denně k nám putovalo 
teplé jídlo, hygienické potřeby, čis-
ticí prostředky, plachty a latě na za-
jištění střech. Poté stavební materi-
ál na opravy či pomoc ve formě fi-
nančních prostředků.
Prošli jsme si situací, kterou několik 
generací nezažilo, byla nám udě-
lena lekce, která nám připomněla, 
na čem skutečně záleží, jak je lid-
ský život křehký a naučila nás při-
jmout pomoc od neznámých lidí.
Velké „Děkujeme“ od nás putu-
je každému jednotlivému člověku, 
ať už to byl hasič, policista, zdra-
votník, majitel bagru, nákladního 
auta. Všem dobrovolníkům, kte-
ří po celý den v úporném horku 
prováděli provizorní zaplachtová-
ní střech. Každý člověk, který seh-
nal dřevo, latě a stavební materiál, 
lidé, kteří navařili guláš, nasmaži-
li řízky, upekli buchty, pomáhali na 
krizovém centru v kuchyni a s hu-
manitární pomocí. Každý, kdo při-
jel byť jen na jediný den a dobro-
volně přiložil jakýmkoliv způso-
bem ruku k dílu, má naše velké 
poděkování.

Mikulčice
Helena Talajková

Kaple Sv. Rocha po tornádu

M

Před více než čtvrtrokem zasáhla 
naši obec živelná katastrofa v po-
době tornáda. Zkáza, kterou za se-
bou zanechala, snese srovnání pou-
ze s válečnými událostmi dávné mi-

nulosti nebo se zhoubnými požáry, 
které postihly obec naposledy v po-
lovině 19 století. Při katastrofě zahy-
nul jeden náš spoluobčan, pan Jan 
Sečkář, desítky dalších byly zraně-

ny, někteří z nich vážně. Zcela zni-
čeno bylo 36 rodinných domů a ně-
kolik desítek hospodářských budov. 
V různé míře poškozeno bylo něko-
lik set domů, provozoven, zahrad. 
Vážně poškozena byla také větši-
na veřejných budov, veřejných pro-
stranství a technické infrastruktury. 
Jejich postupné obnově se budu vě-
novat samostatně. 
Podle uváděných statistik nás za-
sáhnul jev natolik výjimečný, že 
v dějinách naší země doposud ne-

byl zaznamenán. A rovněž v evrop-
ském měřítku se řadí mezi nejsilněj-
ších tornáda za několik posledních 
desetiletí. 
Do záchranných operací se zapo-

jilo více než tři tisíce členů jedno-
tek Integrovaného záchranného 
systému, mnoho tisíc dobrovolní-
ků ze všech koutů naší země. Ma-
teriální a finanční pomoc poskytly 
stovky obcí a firem, tisíce jednot-
livců. Všem potřebným byly rozdě-
leny desetitisíce porcí jídla, deseti-
tisíce litrů pohonných hmot, stov-
ky kamionů stavebních materiálů  
a humanitární pomoci. 
Střed obce se proměnil v jedno vel-

ké lidské mraveniště. Neziskové or-
ganizace z celé země shromáždily 
ve sbírkách ohromné množství fi-
nanční a materiální pomoci, kterou 
rozdělují potřebným. Přímo mezi 
obyvateli provedly rozsáhlá šetře-
ní tak, aby pomoc byla maximálně 
přínosná a spravedlivá. 
  
Všem těm, kteří jakkoliv přiloži-
li ruku k dílu, patří velké poděko-
vání. Není možné všechny vyjme-
novat, aniž by se na někoho neza-
pomnělo. Není malé pomoci, je-li 
součástí velkého díla.
Doufám že, se nám podaří spo-
lečnými silami odstranit následky  
a škody co nejdříve. Tornádo 
v mnoha ohledech změnilo naši 
obec nenávratně, některé stopy 
zůstanou viditelné již navždy. 
Dějiny Moravské Nové Vsi budou 
ještě dlouho rozděleny na část 
před a po tornádu. Věřím ale, že 
již brzy nebude rozdíl mezi těmi, 
které tornádo zasáhlo a těmi, kte-
ří měli štěstí a svůj dům o kus dál. 
Důležité je, aby vydržela solidarita 
a vzájemná pomoc mezi občany, 
za kterou ještě jednou všem moc 
děkuji.

Moravská Nová Ves
Mgr. Bc. Marek Košut, starosta

Hasiči v Moravské Nové Vsi

M

Policie ČR zasahuje po tornádu

Pomáhali i zástupci organizace ADRA

Zástupkyně ČČK a Charity

Odstraňování následků po tornádu

Kaple Sv. Rocha před poškozením tornádem

Opravy poškozených domů po tornádu

Výsadba nových stromů v obci Mikulčice



Pomoc bližnímu…
V pondělí večer 21. června vel-
ká bouřka s kroupami a přívalo-
vou vlnou vytopila sklepy a ga-
ráže v Dolních Bojanovicích. Ha-
siči z Prušánek tu v pondělí strá-
vili patnáct hodin odčerpává-
ním vody ze sklepů, pokračovali  

i v úterý. Říkali, že to byla hrů-
za. To ještě nevěděli ani oni, ani 
nikdo z nás, že bude mnohem, 
mnohem hůř…
Ve čtvrtek 24. června před půl os-
mou večer přeletělo přes obce 
Hrušky, Mikulčice, Lužice a Mo-
ravská Nová Ves, hodonínskou Ba-
žantnici a Pánov tornádo. Byl zni-

čen majetek i lidské životy. Prušá-
nečtí hasiči ihned vyjeli do Hru-
šek. Na to, co zde uviděli, neby-
li připraveni. Tu noc zachraňova-
li životy, další dny odklízeli tros-
ky, asistovali u demolic, rozváže-
li humanitární pomoc, likvidova-
li požáry. Pracovali bez oddechu. 

Naši občané nabídli ubytování po-
třebným, muži odklízeli násled-
ky tornáda, ženy praly prádlo, 
pekly, vařily a pak jídlo rozvážely.  
Pro děti vedení ZŠ Prušánky zorga-
nizovalo Tornádo camp, který od 
1. do 23. 7. navštěvovalo až tři-
cet dětí od pěti do jedenácti let. 
Učitelky zajistily pestrý program, 
se kterým jim pomohli třeba ku-
želkáři z Prušánek, z Dolních Bo-
janovic byl zapůjčen stůl na ping 
pong i s trenéry, Prušaňáci přines-
li nafukovací bazény. Každý týden 
byly děti díky paní senátorce Anně 
Hubáčkové a sponzorům na celo-
denním výletě. V MŠ byly otevřeny 
dvě třídy pro malé děti z Morav-
ské Nové Vsi a Hrušek. Pro všech-
ny děti připravovali celodenní jíd-
lo zaměstnanci školní jídelny, na-
víc denně vařili kolem dvou set 
porcí jídla pro Lužice a Mikulčice.  
Provoz ZŠ a MŠ včetně stravy  
a také obědů pro obce hradi-
la Obec Prušánky. Pomáhala také 
nasazením potřebné techniky, po-

dílela se na ubytování a rozdělo-
vání dobrovolníků, v KD a na sběr-
ném dvoře zřídila mezisklady hu-
manitární pomoci a zajišťovala 
její distribuci. Ve spolupráci s DSO 
Podluží zřídila finanční sbírku s ná-
zvem „Obec pomáhá obci“. Naši 
občané však přispívali i do jiných 
sbírek, posílali peníze svým zná-
mým, ale i neznámým rodinám, 
které si vybrali a jejichž osud je do-
jal nejvíce. Prušánecké maminky 
věnovaly výtěžek z podzimní bur-
zy mladé rodině, kuželkáři posla-
li peníze na osobní účty osmi nej-
postiženějším rodinám z Mikul-
čic a Moravské Nové Vsi. Oprav-
du velkou sumu dali dohromady 
Nechorští vinaři, kteří akci Otevře-
né sklepy dali charitativní rámec, 
k tomu přidali peníze ze spolkové 
pokladny a příspěvky vinařů. 
Co dodat? Děkujeme všem, kte-
ří pomáhali a stále pomáhají, pro-
tože ještě není všemu konec. Mů-
žeme-li, pomáhejme dál.

Prušánky
PaedDr. Jana Kamenská, foto: SDH Prušánky

Hasiči z naší obce pomáhali při demolicích

P
Také obyvatele Nového Poddvo-
rova  zasáhlo červnové řádění tor-
náda hluboko do jejich vědomí.  

I když se nám přímé následky  
o pár kilometrů vyhnuly, mnozí 
máme v postižených obcích své 

příbuzné. kamarády anebo ale-
spoň známé, a tak není divu, že 
také u nás se zvedla tak jako jinde  
vlna solidarity. 
Proto hned od prvního dne vy-
ráželo do poničených oblastí ně-
kolik aut naplněných nedočkav-
ci toužícími přiložit ruku k dílu, 
aby se tváře postižených obcí zase 
co nejdříve podobaly obrazu, kte-
rý nám utkvěl v paměti. Stejně 
tak z naší obce odcestovala také 
hmotná pomoc, jako je jídlo, elek-
trocentrály, oblečení a v neposled-
ní řadě také finanční pomoc. 
Náš hluboký obdiv a úcta pak patří 
všem hasičům, doktorům, policis-
tům a mnohým dalším bezejmen-
ným dobrovolníkům včetně vede-
ní jednotlivých obcí, kteří na úkor 
svého pohodlí trávili svůj volný čas 
při pomoci potřebným. 

Nový Poddvorov
Zdeněk Brhel, starosta

Na fotografii je vidět, čím se dotklo řádění živlů Nového Poddvorova
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Odklízení trosek v Mor. Nové Vsi

SHD Prušánky pomáhá v Mor. N. Vsi

Demolice objektu v Mor. Nové Vsi

Nová „stará škola“
Ve čtvrtek 24. června se stalo 
něco, co jsme si neuměli před-
stavit ani v nejdivočejších snech a 
zasáhlo nás to všechny. Každého  
z nás se to nějakým způsobem do-
tklo. I my z obcí, které byly ušet-
řeny řádění živlu, jsme otřeseni. 
Vždyť každý z nás zná někoho, 
kdo byl zasažen.

Také v naší obci se zvedla vlna so-
lidarity a každý se snažil pomoci 
jak jen to bylo možné. Ať už se 
jednalo o jednotlivce,  organiza-
ce nebo firmy. Samozřejmě se za-
pojilo také vedení obce. Pracovni-
ce obce vypomáhaly s organizací 
na úřadech v Moravské Nové Vsi 
a Hruškách, zaměstnanci přijíma-
li, třídili a vydávali materiální po-

moc uloženou  
v sále Sokolovny.
Jakmile bylo jas-
né, že základ-
ní škola v Hruš-
kách utrpěla ta-
kové poškození, 
že nebude moci 
od 1. září zahá-
jit školní rok, do-
hodla se vede-
ní našich obcí na 
přesunu hrušec-
kých dětí do Tvr-
donic na „starou 

školu“ na náměstí. Ta už ovšem 
dávno neslouží svému účelu,  
proto bylo nutné provést řadu 
úprav a modernizací. Během ne-
celého měsíce tak bylo v budo-
vě zrekonstruováno sociální zaří-
zení a zajištěn rozvod teplé vody, 
proběhla generální oprava roz-
vodů elektřiny a připojení budo-
vy na internet. Škola byla vyma-
lována, byla zapojeny nové škol-
ní hodiny se zvoněním. V nepo-
slední řadě se do tříd instalova-
ly nové interaktivní tabule. Bylo 
doplněno další zařízení potřebné 
pro chod školy. Celkové náklady 
se vyšplhaly na  jeden a půl milio-
nu korun, pracovalo se i přes čas  
a o víkendech, ale ve středu 1. září 
mohli zasednout žáci do upravené  
a plně funkční školní budovy  
a slavnostně zahájit školní rok. 
Jsme rádi, že jsme mohli pomoci 
a zajistit dětem odpovídající pod-
mínky pro výuku. Zároveň jim pře-
jeme, aby jejich škola byla co nej-
dříve opravena a mohli se vrátit  
k běžnému školnímu životu doma 
v Hruškách.

Tvrdonice
Zdena Šlichtová

Stará škola prošla rekonstrukcí a přivítala žáky z Hrušek

T
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Pomoc obce Týnec 
Ani naše obec nezůstala stranou 
pomoci sousedním postiženým ob-
cím. Po prvotním nočním zděšení 
jsme se pustili do organizace, ob-
jednávek a dovozu věcí, které byly 
bezprostředně zapotřebí – nejprve 

dovoz plachet na střechy, následo-
valy věci jako kolečka, lopaty, úkli-
dové prostředky, potraviny, dez-
infekce, elektrocentrály, ochran-
né pomůcky, balené vody, hřebíky, 
latě, plynové bomby, domácí po-
třeby – něco jsme zakoupili z na-
šich prostředků, mnohé sehnali da-
rem.  Komunikovali jsme se staros-
ty a hasiči z celé republiky, objed-
návali na různých místech potřebné 
věci a nechali dovézt několik kami-
onů a řadu dodávek s pomocí, něco 
do obcí, něco do skladu v Břeclavi. 
Řešili jsme možnosti ubytování vo-
jáků (hala, kulturní dům), některých 
dobrovolníků pod stany na hřiš-
ti, ubytování lidí vážně postižených 
tornádem – v naší obci v rodinných 
domech a ubytovně. Vyklidili jsme 
místnosti a operativně zavedli inter-
net do kulturního domu pro možné 
umístění lékařů z M.N.Vsi (po prvot-
ním nadšení nakonec zvolili jinou 
variantu). Vyhlásili jsme veřejnou 
sbírku a založili transparentní účet 
na pomoc našim občanům a obcím 
postižených tornádem, s čímž bylo 
spojeno velké množství smluv a ko-

respondence, kde jsme vysvětlova-
li, že naše obec nebyla tolik posti-
žena jako okolní a získané prostřed-
ky poskytneme nejen našim obča-
nům, ale také sousedním obcím. 
Výtěžek z charitativního hokejové-
ho zápasu Komety jsme s díky od-

mítli ve prospěch ostatních postiže-
ných obcí. Ze Sdružení místních sa-
mospráv jsme převzali finanční dar, 
z něhož převážnou většinu poskyt-
neme opět postiženým obcím. In-
tenzívně jsme komunikovali se ško-
lou v Moravské Nové Vsi a připravo-
vali možné umístění některých tříd 
v Týnci, i tady se nakonec našlo jiné 
– lepší řešení. Poskytli jsme prosto-
ry kulturního domu pro uskladnění 
četné humanitární pomoci Morav-
ské Nové Vsi, jejíž sokolovna neby-
la použitelná. 
Naše velké poděkování patří tý-
neckým hasičům, kteří pracovali ve 
dne – v noci, někdy ani nešli domů 
a unaveni odpočívali před zbrojni-
cí čekajíce na opětovné povolání 
ze štábu k vystřídání kolegů. Podě-
kování patří řadě dalších nejmeno-
vaných občanů, kteří obětavě po-
máhali nejen příbuzným a kamará-
dům, ale i známým či neznámým li-
dem v okolí. 
Upřímně přejeme všem občanům 
postižených obcí, aby zvládli nutné 
opravy, návrat do normálního živo-
ta a dobré zdraví.                 

Baby z Jamy též pomohly
Pomáhat  po tornádu chtěl každý, 
podle svých možností a sil. Pomocní-
ků, profesionálů i dobrovolníků, bylo 
mnoho a my jsme zjistily, že zásobo-
vání v obou sousedních zasažených 
vesnicích vázne. Uvařit pár porcí po-
lévky a upéct několik pekáčů bu-
chet není problém. My, Baby z Jamy, 
jsme se domluvily hned den po tor-
nádu, že upečeme aspoň buchty  
a dovezeme do nejbližších obcí.  Na-
štěstí nás podpořila realitní kancelář 
MV reality s.r.o. z Lysé nad Labem 
(finanční podpora), hokejový klub 
HC Lvi Břeclav z.s. (finanční podpora  
a auto s pomocníky pro rozvoz  
a výdej jídla) a Řeznictví Žůrek z Týn-
ce (teplé masité obědy, vlastní vý-
robky). Osm dnů jsme dopoled-
ne chystaly a v poledne nastupova-
ly do auta, které mířilo do Moravské 
Nové Vsi a do Hrušek a vezlo  oběd 
známým i neznámým hasičům, po-
mocníkům z celé republiky i míst-
ním lidem. „Naši“ hasiči z Pardubic-
kého kraje nám byli věrní po celých  
8 dní. Potěšeni  byli i břeclavští hokejis-
té, když se do otevřeného okna auta 
ozvalo: „My jsme Bílí Tygři Liberec!“ 
Naše „kuchtící“ mise skončila po 
osmi dnech. Vinohrady a ostatní do-
mácí práce zavolaly, finance se rych-
le vyčerpaly.  Hrůzostrašná událost,  
a přesto nám zůstanou po celý život 
krásné vzpomínky.

Poděkování patří jmenovitě: Mi-
chal Vrňák (MV reality s.r.o., Lysá 
nad Labem),HC Lvi Břeclav z.s. (Ja-
kub Klimovič, Michal Martinčík, 
Petr Koubek ml., Libor Kocúr, Lu-
káš Hökl, Radim   Lenkovič, Domi-
nik Koubek), Řeznictví-uzenářství 
Zdeněk Žůrek, Týnec , Baby z Jamy 
a přátelé (Sylva Hrubá, Michae-
la Hrubá, Jakub Hrubý,  Markéta 
Jančářová, Božena Koubková,  Ka-
rin Koubková, Petr Koubek st., Jit-
ka Langová, Michaela Netopilíko-
vá, Lucie Salajková, Petra Zugárko-
vá ml., Petra Zugárková st,. Anna 
Zugarová, Fanynka Darmovzalová)  

Týnec
Mgr. Hana Zoubková, RNDr. Božena Koubková

Dům týneckého občana

T

19

Je pondělí dne 21. 6. 2021. Pře-
hnala se velká bouře s kroupy. Ob-
čané naší obce počítají škody. Úro-
da nepoškozená, auta parkující na 
ulici mají poničené kapoty a ve stře-

chách z polykarbonátových desek 
se objevily díry. Za několik hodin 
se po sociálních sítích začínají šířit 
první videa a fotografie katastro-
fy v sousední obci Dolní Bojano-
vice. Proti tomu byly naše problé-
my minimální. Nejen občané, ale  
i obecní úřad ihned nabízí po-
škozeným pomoc. Po dobu dvou 
dnů je k dispozici obecní techni-
ka. Obecní nákladní auto odvá-
ží znehodnocený materiál a trak-
tor s přední radlicí odhrnuje blá-
to. Pracují dle pokynů koordináto-
ra obce Dolní Bojanovice. 
To jsme ještě netušili, že náš kraj 
čeká neštěstí daleko větší. Přišlo 
ve čtvrtek 24. června ve večerních 
hodinách. První videa, která se ší-
řila po všech sociálních sítích, nám 
spíše připomínala katastrofy z ji-
ných kontinentů. To přece nemů-
že být u nás. Skutečnost byla však 
jiná. Myslím, že hlavně mladí lidé 
reagovali již v pátek velmi pružně 
a mnoho z nich se vydalo na po-
moc postiženým obcím. Někteří 
rodinám, jiní kamarádům a někte-
ří jen tak, že cítili, že v této chví-

li bude potřeba každá ruka. Přihlá-
sili se a pracovali dle pokynů inte-
grovaného záchranného systému. 
V pondělí bylo svoláno mimořád-
né zasedání DSO Regionu Podluží, 

ze kterého vznikl seznam techniky 
a přehled dalších možností, které 
by měly význam pro řešení vzniklé 
situace.  Na základě poptávky kri-
zového štábu nákladní auto naší 
obce dopravovalo střešní krytiny 
a dřevo. Pracovníci obce s náklad-
ním autem a traktorem po dva 
dny odstraňovali větve a další od-
pady v Lužicích. Náklady na tech-
niku a samozřejmě i mzda zaměst-
nanců byla hrazena naší obcí.
Také finanční pomoc našich ob-
čanů byla rychlá a bohatá. Jed-
nak posílali peníze na transpa-
rentní účty Jihomoravského kra-
je i účty jednotlivých obcí. Sbírka 
byla uspořádána také při neděl-

ní mši v kostele sv. Martina s vý-
těžkem 21 784 Kč. Pořadatelé se 
dohodli, zastupitelstvo schválilo, 
takže páteční předhodová beseda  
u cimbálu byla pojata jako bene-
fiční koncert na podporu obcím 
postiženým tornádem. V progra-
mu vystoupilo 50 našich občanů 
za doprovodu cimbálové muziky 
Matěje Kůrečky, mužský sbor VOX 
VINI a cimbálová muzika Grajcar 
z Dolních Bojanovic. Celkem bylo 
získáno 33 239 Kč, které budou 
předány jako dar postiženým ob-
cím na pořádání kulturních akcí, 
aby se opět tyto obce vrátily do 
normálu. Na obecním úřadě byla 
též instalována kasička na peněžní 
dary, kterou pořádal DSO Region 
Podluží prostřednictvím obce Mo-
ravský Žižkov s názvem „Shromáž-
dění finančních prostředků na po-
moc pro občany obcí Hrušky, Mo-
ravská Nová Ves, Lužice, Mikulči-
ce, Hodonín po ničivém tornádu“. 
Občané opět přispěli, a to částkou 
18 200 Kč. I tato částka bude Re-
gionem Podluží předána obcím.
Finančních prostředků je potře-
ba mnoho, proto zastupitelé obce 
odsouhlasili finanční dar ve výši 
300 000 Kč z rozpočtu obce, kte-
rý se rozdělí stejným poměrem pro 
všechny postižené obce. Tyto fi-
nanční prostředky budou použity 
na zbudování nové infrastruktury 
poničené přírodními živly.

Závěrem bych chtěla jménem 
obyvatel obce vyřídit všem obča-
nům poškozených obcí, že s nimi 
soucítíme. Víme, že náprava této 
katastrofy se potáhne léta a přiná-
ší s sebou mnoho starostí, problé-
mů a osobního neštěstí. Přejeme 
vám, aby se brzy všechny problé-
my vyřešily k vaší spokojenosti.

Starý Poddvorov
Mgr. Miroslava Hajdová

Dětský folklorní soubor Velká Kordulka

S

Staropoddvorovská chasa

Cimbálová muzika Matěje Kůrečky

Jak se zapojila obec Starý Poddvorov do pomoci obcím



MAS Jižní Slovácko ukončila hodno-
cení dalších žádostí o dotaci předlo-
žených do 7. výzvy Program rozvoje 
venkova (PRV). 
7. výzvu PRV vyhlásila MAS Jižní Slo-
vácko už v jarních měsících r. 2021. Do 
této výzvy bylo předloženo celkem 19 
žádostí. Žádosti předkládali jak země-
dělští, tak i nezemědělští podnikatelé, 
obce a nově také jedna mateřská škol-
ka v území MAS. Červnové tornádo, 
které se prohnalo v některých obcích 
naší MAS, pozdrželo proces hodnoce-
ní obdržených žádostí až do podzim-
ních měsíců. Výbor MAS Jižní Slovác-
ko dne 19.10.2021 doporučil k finan-
cování 15 žádostí z celkem 19 předlo-
žených. Podpory se dočkají zeměděl-
ští podnikatelé s projekty zaměřený-
mi například na pořízení zařízení pro 
zemědělskou prvovýrobu jako je např. 
rosič nebo malotraktor.  Dále se budou 

MAS Jižní Slovácko
Ing. Petra Křivánková, Ph.D. 
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Víte, že jižní část Slovácka si k po-
bytům oblíbili Rumuni? A že kromě 
nich a obyvatel sousedních zemí 
náš region v zajímavých číslech na-
vštěvují na jihu Švédové, zatímco 
v severní části zase lidé z Ukrajiny? 
To jsou jedny ze zajímavostí, které 
odhalila Analýza cestovního ruchu 
Slovácka. Turistická asociace Slovác-
ka se svým partnerským Regionem 
Slovácko zpracovaly pod vedením 
firmy Ekonomic Impact analýzu, 
která podrobně zmapovala obě čás-
ti Slovácka, v Jihomoravském kraji  
i Zlínském kraji v letech 2018,2019 
a částečně i v covidovém roce 2020. 
Využila nejen oficiálně přístupná 

TAS - Turistická asociace Slovácko
Zdeněk Šmýd

T

data Statistického úřadu, ale i mno-
hem lépe vypovídající data získaná 
od telefonických operátorů. Z nich 
kromě jiného vyplynulo, že zdaleka 
největší nápor turistů zažívá Slovác-
ko v době burčákových pochodů. 
Ptali jsme se v dotaznících také zá-
stupců subjektů působících v regio-
nu nebo místních obyvatel. Pokud 
se chcete dovědět další podrobnos-
ti a analýza vás zajímá, obraťte se 
na nás a necháme vás do ní nahléd-
nout.
Výše uvedený dokument byl sou-
časně výchozím pro strategické plá-
nování a stane se východiskem pro 
budoucí srovnávání. Vznikla totiž  

i nová strategie. Hlav-
ním definovaným cí-
lem Turistické asocia-
ce Slovácko a Regio-
nu Slovácko pro dal-
ší destinační práci 
je: „Posílit destinač-
ní spolupráci v turis-
tické oblasti Slovác-
ko a na základě spo-
lečné propagace zain-
teresovaných subjek-
tů tak zvýšit její atrak-
tivitu u návštěvníků  
a přispět tak k navýše-

Jih Slovácka mají rádi Rumuni, ukázala analýza

I nadále chceme naše Slovácko propagovat jako region  
veselý, tradiční a milý

pořizovat nerezové nádoby do vinař-
ství či klimatizace. V nezemědělských 
činnostech se podpory dočkají projek-
ty s technologií pro výrobu zmrzliny, 
úklidové služby, nákup software či vy-
budování ubytovací kapacity pro ces-
tovní ruch. V programu na podporu 
služeb a obnovy vesnic uspěly projek-
ty rekonstrukce šaten v mateřské škole 
a hasičské zbrojnice jako prostředí pro 
zájmovou činnost spolku.
Máme velkou radost z pokračují-
cích realizací projektů financovaných 
z výzev MAS. U projektů PRV dochá-
zí k postupnému dokončování a pro-
plácení schválených dotací. Dotace  
z PRV byla vyplacena také obci Luži-
ce, kde bylo pořízeno vybavení – sto-
ly a židle do místní sokolovny. Poříze-
né vybavení bylo obci ihned užiteč-
né, neboť po zásahu tornáda bylo 
plně využito pro zasedání krizové-

ho štábu. Dále byly vyplaceny do-
tace zemědělským podnikatelům za 
pořízení mulčovače nebo v nezemě-
dělském podnikání byla podpořena 
koupě nákladního auta.

Svatomartinské 
slavnosti jinak
V pozměněné podobě se uskutečni-
ly Svatomartinské slavnosti v Hodo-
níně. Vzhledem k aktuálním covido-
vým opatřením nebylo možné uspo-
řádat ochutnávku svatomartinských  
a mladých vín v rozsahu, na jaký jsme 
byli my i návštěvníci minulých roční-
ků zvyklí. Akce se nakonec uskuteč-
nila v režimu trhu, kde se poprvé pre-
zentovali nositelé značky Slovácko re-
gionální produkt a další šikovní výrob-
ci z blízkého okolí. K zakoupení bylo 
samozřejmě také tradiční svatomar-
tinské menu a víno. 

Vzdělávací projekt MAP II nezahálí ani letos
Projekt MAPII, jako jedna z klíčových 
aktivit MAS Jižní Slovácko v oblasti 
vzdělávání pokračoval ve svých akti-
vitách i v druhé polovině roku 2021. 
V červenci proběhlo vyhodnocení 
letní výzvy – „Najdi skřítka“ s 289 
odpověďmi od 45 dětí a z toho 7 
dětí našlo všech 15 skřítků. Nej-
mladšímu zapojenému dítěti bylo 
1,5 roku. Také náš projekt MAP II 
podpořil vznik a uskutečnění „Let-
ní camp pro děti z obcí postižených 
tornádem 2021“ a děti z tohoto let-
ního campu pak vylosovaly tři účast-
níky, kteří obdrželi hlavní odměnu a 
ostatní děti byly odměněny malým 
dárkem.
Na prázdniny byla vyhlášena „Prázd-
ninová výzva“. Děti posílaly fotky 
nebo malovaly obrázky zajímavých 
míst, které o prázdninách navštívi-
ly. Do této výzvy se zapojilo celkem 
26 dětí. Na začátek školního roku 
obdržela každá zapojená MŠ v ORP 
Hodonín pracovní listy k procvičení 
jemné motoriky, logického myšlení, 
představivosti a matematické gra-
motnosti.

ní návštěvnosti oblasti v celoročním 
měřítku.“ Samozřejmě, že takový 
cíl je široký a skládá se ze spousty 
dílčích úkolů a ty všechny jsou uve-
deny v nové koncepci platné pro 
naši činnost až do roku 2030. Roz-
sáhlé práce na vzniku koncepce za-
braly bezmála půl roku. Zpracova-
telé hovořili s důležitými hráči v ob-
lasti cestovního ruchu, s drobnější-
mi podnikateli o jejich potřebách, 
ale také se zástupci obcí o tom, jak 
vidí s ohledem na turisty rozvoj své-
ho domova. Pomocí dotazníků jsme 
zjišťovali i názory obyvatel, co si  
u svých bydlišť přejí a co už ne. 
Vznikl tak rozsáhlý dokument, kte-
rý si můžete stáhnout na webových 
stránkách https://taslovacko.cz/, po-
kud máte zájem si přečíst, na čem 
chceme v příštích letech pracovat.

Vzpomínáte, jak to vonělo v ku-
chyni vaší maminky, babičky? Po-
strádáte recepty, které vás vrá-
tí do dětství? Chutě a vůně slo-
vácké kuchyně jsou jedním z od-
kazů našich předků, které se pře-
náší z generace na generaci jako 
poklad. Podařilo se je zachytit do 
knižní podoby, když v letech 2010  
a 2014 vyšly dva díly slováckých 
kuchařek. Oba jsou rozebrané, ale 
podařilo se je díky příspěvkům od 
obcí, neziskových organizací i jed-
notlivců znovu vydat v moderni-
zované a ještě reprezentativnější 
podobě. Kuchařky tradičních po-

krmů na Slovácku, je možné vidět 
i získat online prostřednictvím od-
kazu na turistickém webu:
www.slovacko.cz. 
Knihy jsou plné nejen receptů, ale 
také povídání o jídlech a zvycích. 
První díl představuje tradiční pokr-
my po jednotlivých regionech Slo-
vácka, v druhém díle si jídla pro-
jdete v souvislosti se zvykoslov-
ným rokem a ročními obdobími. 
Pokud si chcete knihy prohléd-
nout či koupit osobně, můžete si 
zajet do Regionálního centra Ho-
donín, které je pro Podluží nejbliž-
ším prodejním místem.

Po letech znovu vyšly slovácké kuchařky

Podpořili jsme obce i podnikatele

V měsíci říjnu se uskutečnil semi-
nář pro vedení škol s názvem „Já 
se z toho zblázním aneb jsem ře-
ditelem školy“ pod vedením lekto-
rů Mgr. Karla Opravila a Mgr. Mar-
ka Tvrdoně. 
Na podzim proběhlo setkání před-
mětových kabinetů a pracovních 
skupin na témata „Globe a les ve 
škole“, „Rozvoj polytechnické vý-
chovy v MŠ“ a „Budoucnost světa 
práce“. Tyto předmětové kabinety 
už proběhly pod novou platformou, 
kde je na každé setkání přizván od-
borník na dané téma.
Ve spolupráci s ISŠ Hodonín v rám-
ci našeho projektu MAP II a projek-
tu KAP II za ISŠ Hodonín, byla vy-
hlášena „Podzimní výzva“. Děti 
hledaly u základních škol na Ho-
donínsku nápovědy ke složení růz-
ných obrázků. Do této výzvy se za-
pojilo celkem 22 dětí a přišlo cel-
kem 54 odpovědí. Šest dětí odha-
lilo, co se skrývá na všech pěti ob-
rázcích. Hlavní odměna byla od ISŠ 
Hodonín, konkrétně „polotovar“ 
ptačí budky s návodem na sestave-

ní. Tato odměna měla velký úspěch, 
děti si při sestavení budky procviči-
ly jemnou motoriku a polytechnic-
ké dovednosti. Hlavní odměnu ob-
držely tři děti.
V Ratíškovicích proběhla pod zášti-
tou projektu MAP II, ZŠ a MŠ Ratíš-
kovice a Obce Ratíškovice žákovská 
konference na téma „Šikana a agre-
se očima žáků“. Žáci a žákyně si zce-
la sami připravili přednes na téma-
ta „Kyberšinaka“, „Agrese a aserti-
vita v prostředí ZŠ“ a „Zdravý životní 
styl a jeho vliv na šikanu“. Žáci si tak 
sami vyzkoušeli, jaké to je stát před 
početným publikem a prezentovat 
zadané téma. Museli se vyrovnat 
s trémou, vlastním strachem a nejis-
totou. Všechny prezentace od žáků 
byli odměněny velkým potleskem  
a pochvalou. Aktivně se žáci také 
zapojili do následné diskuse.  
Pro bližší informace o výše uvede-
ných akcích, ale i ostatních akti-
vitách MAP II sledujte naše www 
stránky nebo fcb Vzdělávání na Ho-
donínsku a www stránky Místní akč-
ní skupiny Jižní Slovácko.



Kalendář akcí na Podluží
leden - červenec 2022

K

22

Datum Obec Název akce

leden 2022

1.1. Nový Poddvorov Novoroční ohňostroj

1.1. Starý Poddvorov Novoroční setkání občanů s ohňostrojem

2.1. Prušánky Tradiční ohňostroj

2.1. Mikulčice Výstava betlémů na Chalupě F. Mikuleckého

8.1. Lužice Krojový ples

8.1. Mikulčice Degustace pálenek

8.1. Tvrdonice Tříkrálová sbírka

8.1. Kostice Krojový ples

8.1. Dolní Bojanovice Ples vinařů a přátel vína

8.1. Starý Poddvorov Farní ples

8.1. Nový Poddvorov Tříkrálová sbírka

14.1. Hrušky Vinařský ples v Týnci

15.1. Prušánky Krojovaný ples

15.1. Tvrdonice Ples Obce Tvrdonice

15.1. Josefov Ples SDH Josefov, pyžamový

15.1. Mikulčice Ples Obce Mikulčice

15.1. Ladná Dětský karneval

15.1. Lanžhot Krojový ples

15.1. Dolní Bojanovice Krojový ples

15.1. Hrušky Květinový ples Drtichy v Týnci

15.1. Moravský Žižkov Obecní ples

16.1. Mikulčice Výstava betlémů na Chalupě F. Mikuleckého

22.1. Starý Poddvorov Rodičovský ples

22.1. Tvrdonice Ples hasičů

22.1. Mikulčice Košt pálenek a kysaného zelí

23.1. Mikulčice Výstava betlémů na Chalupě F. Mikuleckého

28.1. Moravský Žižkov XVIII. Ples Regionu Podluží

29.1. Lanžhot Společenský ples města

29.1. Prušánky Společenský ples SRPDŠ

30.1. Mikulčice Výstava betlémů na Chalupě F. Mikuleckého

30.1. Josefov Dětský krojový ples

únor 2022

5.2. Ladná VII. Obecní ples

5.2. Tvrdonice Krojový ples

5.2. Starý Poddvorov Obecní ples

5.2. Josefov Ples obce Josefov, Slovácko sa nesúdí

5.2. Lužice Ples Obce Lužice

5.2. Prušánky Diskoples kuželkáři

11.2. Nový Poddvorov Obecní ples

12.2. Mikulčice Krojový ples

12.2. Moravský Žižkov Krojový ples

12.2. Hrušky Krojový ples

19.2. Tvrdonice Maškarní ples 

19.2. Prušánky Čundrbál - Kapela starých časů

19.2. Dolní Bojanovice Ples SRPDŠ

19.2. Mikulčice Ples hasičů a myslivců

19.2. Lužice Ples školy

20.2. Starý Poddvorov Dětský karneval

25.2. Dolní Bojanovice Festival tolerance

25.2. Týnec Degustace vín

26.2. Ladná Lanštorfský fašank a obecní zabijačka

26.2. Tvrdonice Košt vín

26.2. Lužice Fašaňková obchůzka, fašaňková zábava

26.2. Lanžhot Fašank

26.2. Dolní Bojanovice Slovácký humanitární ples

26.2. Moravský Žižkov Fašank

27.2. Tvrdonice Fašank DNS Pomněnka

Datum Obec Název akce

únor 2022

27.2. Moravský Žižkov Fašank

27.2. Josefov Dětský maškarní karneval

březen 2022

5.3. Mikulčice Společenský večer k MDŽ

5.3. Týnec Místní výstava vín

6.3. Tvrdonice Oslava MDŽ

12.3. Moravský Žižkov Degustace vín

13.3. Starý Poddvorov Postupová pěvecká soutěž Zpěváčci Podluží

19.3. Ladná V. setkání harmonikářů

19.3. Moravský Žižkov Výstava vín

19.3. Dolní Bojanovice Místní výstava vín

19.3. Josefov Josefovský košt vín

19.3. Tvrdonice Dětský karneval

26.3. Mikulčice Country bál

26.3. Hrušky Přehlídka vín a sýrů

duben 2022

2.4. Tvrdonice Vynášení Smrtky / Jarní výstava

2.4. Starý Poddvorov Ukliďme Poddvorov

2.4. Mikulčice Běh Velká Morava, Velkomoravský košt vín

3.4. Tvrdonice Jarní výstava

3.4. Josefov Smrtnica

9.4. Tvrdonice Pohár osvobození JUDO / Jarní výstava

9.4. Mikulčice Výst. dřevořezeb, velikon. tvoření na Chalupě F.M.

9.4. Lanžhot XVII. Přehlídka dětských folklorních souborů

10.4. Tvrdonice Jarní výstava

10.4. Mikulčice Výstava dřevořezeb na Chalupě F. Mikuleckého

12.4. Lužice Pietní akt - osvobození obce

14.4. Josefov Hrkačování

15.4. Josefov Hrkačování

16.4. Josefov Hrkačování

17.4. Lanžhot Velikonoční zábava

17.4. Mikulčice Výstava dřevořezeb na Chalupě F. Mikuleckého

17.4. Prušánky Velikonoční zábava

17.4. Lužice Velikonoční košt

17.-24.4. Dolní Bojanovice Velikonoční výstava

22.4. Podluží Otvírání jara na Podluží a Hodonínsku

23.4. Mikulčice Divadlo: 8€ na hodinu

23.4. Josefov Josefovské posezení pod zeleným

24.4. Mikulčice Výstava dřevořezeb na Chalupě F. Mikuleckého

30.4. Hrušky Pálení čarodějnic

30.4. Lužice Pálení čarodějnic

30.4. Ladná Pálení čarodějnic

30.4. Moravský Žižkov Pálení čarodějnic

30.4. Dolní Bojanovice Pálení čarodějnic

květen 2022

1.5. Mikulčice Výstava dřevořezeb na Chalupě F. Mikuleckého

7.5. Tvrdonice Soutěž v požárním útoku / Vítání jara MRS dospělí

7.5. Mikulčice Májové posezení seniorů

7.5. Josefov Májový volejbalový turnaj

8.5. Tvrdonice Oslava Dne matek / Vítání jara MRS dětí 

8.5. Josefov Operetní představení ke svátku matek

8.5. Nový poddvorov Svátek matek

8.5. Mikulčice Výstava dřevořezeb na Chalupě F. Mikuleckého

14.5. Ladná Oslavy výročí obce, sjezd rodáků

15.5. Týnec XV. roč. soutěžní přehlídky děts. verbířů z Podluží

15.5. Mikulčice Výstava dřevořezeb na Chalupě F. Mikuleckého

21.5. Josefov Josef II. OPEN, turnaj v tenisové čtyřhře

Datum Obec Název akce

květen 2022

21.5. Tvrdonice Fotbalové hody / Den dětí MC Slunéčko

22.5. Mikulčice Výstava dřevořezeb na Chalupě F. Mikuleckého

28.5. Prušánky Májové zpívání v Nechorách

červen 2022

3.-5.6. Tvrdonice 67. ročník Podluží v písni a tanci

4.6. Prušánky Hezký den

4.6. Dolní Bojanovice Otevřené sklepy

4.6. Nový poddvorov Dětský den

4.6. Lužice Den dětí

4.6. Mikulčice Dětský den, výstava kočárků na Chalupě F. M.

5.6. Mikulčice Výstava kočárků na Chalupě F. Mikuleckého

11.6. Tvrdonice Otevřené sklepy Tvrdonice, Kostice

11.6. Týnec Obecní den

11.6. Moravský Žižkov Volejbalový turnaj

12.6. Mikulčice Výstava kočárků na Chalupě F. Mikuleckého

18.6. Tvrdonice Soutěž v požárním útoku dospělí

18.6. Nový poddvorov Den otevřených sklepů

18.6. Lužice Lužická  míle / Rock na Cihelně

18.6. Týnec Den otevřených sklepů

19.6. Dolní Bojanovice Slavnost Těla a krve Páně

Datum Obec Název akce

červen 2022

19.6. Mikulčice Výstava kočárků na Chalupě F. Mikuleckého

24.6. Prušánky Svatojánská noc

25.6. Prušánky K Nechorám do sklepa - Otevřené sklepy

25.6. Josefov Dětský den

26.6. St. Poddvorov Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

26.6. D. Bojanovice Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

26.6. Mikulčice Výstava kočárků na Chalupě F. Mikuleckého

červenec 2022

2.7. Lužice Předhodový večer

2.7. Hrušky Otevřené sklepy v Hruškách

3.7. Mikulčice Výstava kočárků na Chalupě F. Mikuleckého

3.-4.7. Lužice Cyrilské hody

5.7. Mikulčice Cyrilometodějská pouť

5.7. Lužice Cyrilské hody

10.7. Mikulčice Výstava kočárků na Chalupě F. Mikuleckého

12.7. Josefov Ruční stavění hodové máje

15.-17.7. Tvrdonice Motohody

16.7. Josefov Podlužácká beseda u cimbálu

17.7. Mikulčice Výstava kočárků na Chalupě F. Mikuleckého

17.-19.7. Josefov Tradiční krojované hody

22.7. Josefov Pohodová zábava u cimbálu

24.7. Mikulčice Výstava kočárků na Chalupě F. Mikuleckého
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Změna programu vyhrazena 
s ohledem na nečekaná

 vládní nařízení aj. 
Sledujte web: 

www.podluzi.cz

Přehled výrobců krojů 
z Regionu Podluží
najdete na webu: 

https://slovackyregion.cz/podluzi/

nabidka-regionu/vyrobci-lidovych-kroju
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V červenci 2021 proběhlo vyhodnocení letní výzvy – „Najdi skřítka“ s 289 odpověďmi od 45 dětí a z toho 7 dětí 
našlo všech 15 skřítků (více v textu na str. 20)

Vzdělávací projekt MAP II:
letní výzva „Najdi skřítka“


