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Fotoreportáž
Snímky z akcí Regionu Podluží                   

F

V Moravském Žižkově se po dvouleté přestávce mohl opět ko-
nat tradiční fašaňk

O filipojakubské noci se ve vinařském areálu v Agrární sešly čaro-
dějnice a další masky na oblíbeném pálení čarodějnic

Guliváry
Suroviny:
400 g polohrubé mouky
půl kostky kvasnic (21 g)
150 – 200 ml mléka
1 vejce
½ lžičky soli
Příprava:
Do mísy rozdrobíme kvasnice, přilijeme mléko a roz-
mícháme, zasypeme částí mouky, přidáme vejce, sůl  
a promícháme.
Za postupného přidávání mouky vypracujeme hlad-
ké pružné těsto. Je-li třeba, mouky dáme trochu více, 
těsto musí být dost husté. Necháme vykynout asi 3/4 
hodiny. Z vykynutého těsta vykrajujeme lžící kousky  
a klademe na pomoučněný vál. Na každý kousek po-
ložíme ovoce a v dlaních srovnáme do tvaru koule. 
Knedlíky necháme 10 minut kynout a pak vaříme  
v páře asi 10 až 15 minut. 
Okamžitě po uvaření je třeba každý knedlík rych-
le propíchnout vidličkou, jinak se srazí a bude ne-
vzhledný (na chuti to ale nic nemění). 
Hotové na talíři pomastíme máslem, posypeme cuk-
rem, mákem či strouhaným tvarohem, jak kdo rád.

Recepty z Podluží
pro vaši inspiraci... 

R
Bojanovský festival hudby a jídla

Kulturní akce v Moravském Žižkově

Fotografie z vašich akcí můžete posílat na petrlova@podluzi.cz nebo na petrhynek@hotmail.cz

Domácí višňovka

Suroviny:
1 l destilátu nejlépe z třešní, višní 
nebo slivovice, 2 l višní, 0,5 kg cuk-
ru moučka, 2 ks celé skořice, 5 ks 
hřebíčků, několik roztlučených pe-
cek višní (dodají lepší chuť)

Příprava:
Umyté višně naskládáme do skle-
nice, posypeme cukrem, roztlu-
čenými peckami a kořením.Zalije-
me destilátem tak, aby byly višně 
potopené. Zakryjeme celofánem  
a necháme 4 týdny (nejlépe na 
sluníčku na okně) vyluhovat. Po-
tom přecedíme a slijeme do lahví.

Višně můžeme použít do vánoční-
ho nepečeného cukroví nebo i sa-
motné chutnají výborně.

Vaše oblíbené rodinnné recepty můžete posílat na petrlova@podluzi.cz nebo na petrhynek@hotmail.cz
V příštím vydání se zaměříme na recepty pro zimní období. 
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Vážení spoluobčané z Podluží  
i Hanáckého Slovácka,
po dvou letech doby covidí a loň-
ském ničivém tornádu v našich 
podlužáckých obcích jsme trochu 
očekávali všichni, že letošní léto 
nám přinese konečně klid a radost. 
Události poslední doby, ať už vál-
ka na Ukrajině, kde umírají nevin-
ní lidé kvůli mocenským choutkám 
a s tím spojená energetická krize  
a strašení další covidí vlnou na pod-
zim nám vrásek moc neubírá. „Vál-
ka není nepříjemnost, ale ta nejo-
havnější věc na světě.“  (Lev Niko-
lajevič Tolstoj.) My, hrdí Moraváci 
z jihu, pyšní na své tradice a schop-
nosti, dokážeme pomáhat a také 
přizpůsobovat se, a to z nás dělá 
dobrou společnost a společenství 
lidí v rámci regionu.

Před pár dny uběhl rok od tornáda, 
které se prohnalo Hruškami, Mo-
ravskou Novou Vsí, Mikulčicemi, 
Lužicemi a částí Hodonína. V těch-
to obcích si připomínali vzpomín-
kovými akcemi tuto přírodní kata-
strofu i jako poděkování všem, kte-
ří pomohli. V průběhu vzpomínko-
vých akcí se odhalily památníky, vy-
dala se kniha, probíhala výstava fo-
tografií. O této přírodní katastro-
fě byl také natočen dokumentár-
ní film. Mnoho domů je již opra-
veno, ale lidé, firmy, obce i Jiho-
moravský kraj se budou s násled-
ky potýkat ještě dlouhé roky. Tor-
nádo se vrátilo po roce opět, sice 
ne tak silné, ale v Lanžhotě poničilo 
značné množství nemovitého i mo-
vitého majetku. Mějme na paměti, 
že proti přírodě jsme opravdu malí 
páni a díky klimatickým změnám, 
které jako lidstvo ovlivňujeme, se 
nejrůznější přírodní jevy nevyhýba-
jí ani našemu území, buďme proto 
prosím připraveni, ale také připra-
veni pomáhat spoluobčanům.

Hodová sezona začala v plném 
proudu a naše folklorní tradice, 
které udržujeme, k nám lákají stále 
více návštěvníků, nejen z okolí, ale 

i z celé republiky. Hody jsou v na-
šich obcích zpravidla nejvýznam-
nější společenskou událostí. Osob-
ně mám velkou radost, že udržová-
ní tradic si naše chasy i mladí lidé 
vzali za své a navazují tak na své 
předchůdce. To, co my nazýváme 
folklorem, byl každodenní život na-
šich předků, proto tento život žijme 
všechny generace a o naši budouc-
nost se nemusíme bát. Společnost, 
která se nestýká a nebaví, sociálně 
upadá a věřím, že to nám na Pod-
luží a Hanáckém Slovácku nehrozí.

V září letošního roku nás čekají vol-
by do zastupitelstev obcí a na Ho-
donínsku také do Senátu Parla-
mentu České republiky. Kandidát-
ky se už skládají a Vy budete roz-
hodovat o tom, kdo bude spravovat 
Vaše obce. Jak se říká, mnoho jest 
povolaných, ale málo vyvolených, 
proto mějte dobrý úsudek při výbě-
ru svých oblíbenců do obecních za-
stupitelstev, kteří následně ze svých 
řad zvolí starosty a místostarosty.

Na tomto místě Vás také krátce in-
formuji, co se povedlo zrealizovat 
v rámci svazku obcí. Region Podlu-
ží obdržel dotaci z Jihomoravského 
kraje v rámci dotačního programu: 
Podpora boje proti suchu, zadrže-
ní vody v krajině a následná péče 
o zeleň na území Jihomoravského 
kraje v roce 2022 – obdržená do-
tace:  50.000,- Kč, celkové výdaje 
akce činí 108.000,- Kč, na realiza-
ci projektu „Stromořadí pro Re- 
gion Podluží – následná péče 2022.“ 
Úseky plánované na dosadbu jsou 
v obcích Josefov – Lužice ořešáky 
a smíšená alej Ladná-Břeclav. Dále 
jsme obdrželi dotaci z dotačního 
programu: Podpora vinařství, vino-
hradnictví, ovocnářství a zelinářství 
v Jihomoravském kraji pro rok 2022 
ve výši 44.000,- Kč, celkové výda-
je akce činí 100.000,- Kč, na pro-
jekt pod názvem „Prezentace Mo-
ravských vinařských stezek a vi-
nařské oblasti v Regionu Podluží.“  
V rámci projektu bude provedena 

Slovo předsedy sdružení
Vojtěch Pospíšil, předseda Regionu Podluží

S
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renovace celkem 20 kusů starých 
dřevěných konstrukcí informačních 
panelů v rámci cyklistických zastave-
ní na vinařských stezkách v obcích 
Regionu Podluží. Jedná se o očiště-
ní panelů od vegetace, obroušení, 
tmelení a následné ošetření potřeb-
nou lazurou či lakem. A dále dota-
ci z programu z programu Podpo-
ra rozvoje venkova Jihomoravské-
ho kraje pro rok 2022, DT 6 – Spo-
lečné integrované projekty na zpra-
cování pasportů a částečnou obno-
vu informačně orientačního znače-
ní v obcích v rámci projektu „Aktu-
alizace systému informačně orien-
tačního značení v Regionu Podluží 
2022“ ve výši 242.000,- Kč. Celko-
vé náklady projektu činí 500.000,- 
Kč. V rámci realizace projektu bude 
v členských obcích revitalizován stá-
vající neaktuální systém informačně 
orientačního značení (značení ulic 
a komunálních cílů), který umožní 
zlepšení orientace v obcích pro oby-
vatele, návštěvníky obcí a uživatele 
dopravní infrastruktury. Důležitým 
přínosem projektu je také doplně-
ní zcela chybějícího či výměna poni-
čeného značení v důsledku tornáda 
z 24. června 2021 v obcích Lužice, 
Mikulčice a Hrušky.
Další dotací schválenou Jihomo-
ravským krajem je dotace na „Pro-
jektovou dokumentaci cyklostezky 
Hrušky-Moravský Žižkov-Ladná“, 

Vojtěch Pospíšil

Informační místa v Regionu Podlu-
ží je projekt, který se řeší v rámci 
Programu rozvoje venkova, opat-
ření 19.2.1. přes Místní akční sku-
pinu Jižní Slovácko, z.s.
Realizací projektu byla provedena 
aktualizace mapových, textových  
i fotografických podkladů a fyzická 
obnova výplní informačních pane-
lů v obcích Regionu Podluží, reali-

zací info panelů bylo bude doplně-
no veřejné prostranství dotčených 
obcí. Celkem bylo pořízeno 19 info 
panelů. Info panely byly instalová-
ny ve všech členských obcí Regio-
nu Podluží. Jedná se o obce: Dolní 
Bojanovice, Hrušky, Josefov, Kosti-
ce, Ladná, Lanžhot, Lužice, Mikul-
čice, Moravský Žižkov, Nový Pod-
dvorov, Prušánky, Starý Poddvorov, 

Tvrdonice, Týnec. Jeden info panel 
(město Lanžhot) bude umístěn do 
nové dřevěné konstrukce. Ostatní 
panely budou umístěny do stávají-
cích dřevěných konstrukcí.

Projekt Regionu Podluží
Bc. Eliška Petrlová

Publicita projektu Obec Nový Poddvorov

P
Informační místa v Regionu Podluží

Obec Ladná

z programu Podpora rozvoje cyk-
listiky a cyklistické dopravy v Jiho-
moravském kraji v roce 2022 ve výši 
243.253,- Kč a celkové náklady činí 
600 tisíc Kč. Cílem předkládané-
ho projektu je pořídit projektovou 
dokumentaci pro sloučené staveb-
ní řízení – jednostupňová PD (do-
kumentace pro územní řízení a sta-
vební povolení) cyklotrasy Podluží; 
Hrušky - Moravský Žižkov – Ladná. 
Další dotace nám byla schválena Ji-
homoravským krajem s programu: 
Podpora rozvoje v oblasti kultury  
a památkové péče v roce 2022 ve 
výši 20.000,- Kč, na projekt „Dět-
ské přehlídky Regionu Podluží 
2022“ – Verbíři z Podluží, Zpěváč-
ci Regionu Podluží a Přehlídka dět-
ských folklorních souborů. Za po-
skytnuté dotace Jihomoravskému 
kraji upřímně děkujeme.

V neděli 13. března 2022 se opět 
mohla po dobou covidí vynucené 
pauze uskutečnit postupová pěvec-
ká soutěž dětí „Zpěváček Podluží“, 
která se tradičně koná ve Starém 
Poddvorově. Soutěže se zúčastni-
lo 26 dětí z obcí Regionu Podluží, 
ve třech věkových kategoriích.  Děti 

doprovázela cimbálová muzika Ma-
těje Kůrečky a hodnotila je tříčlen-
ná komise. 

Další folklorní dětskou akcí byla 
soutěž „Verbíři Podluží“, která se 
konala v neděli 15. května 2022 
v Kulturním domě v Týnci. Mladé  
a nadějné verbíře hodnotila pěti-
členná komise z řad zkušených ví-
tězů verbířů. Děti doprovázela 
Starobřeclavská cimbálová muzi-
ka. Soutěží provázel pan Jaroslav 
Švach. (Výsledky soutěží naleznete 
na str. 21)

V pátek 10. června 2022 Region 
Podluží společně s Mikroregionem 
Hodonínsko uspořádaly 19. roč-
ník cyklovýletu, který se jel obce-
mi postiženými tornádem. Zahá-
jení bylo v obci Kostice – u Sport-
klubu, kde se na startu sešlo na 
107 zapálených cyklistů. Následo-
vala první zasažená obec - Hruš-
ky, kde na nás čekala už paní sta-
rostka u opravené Mateřské ško-
ly, zahrada školy ještě čeká na ob-
novu. Dále následoval městys Mo-
ravská Nová Ves, kde nás také při-
vítal pan starosta. Poté jsme se vy-

dali do Mikulčic, kde nás čekala  
zastávka u mostu přes řeku Mora-
vu. Poté jsme přes Slovanské hra-
diště pokračovali k obecnímu úřa-
du. V Lužicích jsme se zastavili na 
Lužáku, kde byla po tornádu zcela 
zbourána restaurace Lužák. Finále 
a celé zakončení bylo v Hodoníně 
ve Veslařském klubu. 

Přehlídka dětských folklorních sou-
borů nás teprve čeká, a to 5. listo-
padu 2022 v Lanžhotě.

Vážení Podlužáci a Hanáčtí Slováci, 
přátelství může být jedině mezi 
dobrými lidmi a nejdůležitějším 
úkolem přítele je, aby ti byl na-
blízku, když se mýlíš a nedaří se ti. 
Když máš pravdu a daří se ti, jsou 
po tvém boku téměř všichni.
V duchu těchto citátů Vám pře-
ji příjemné a pohodové prožití let-
ních měsíců, klidné dovolené, skvě-
lou zábavu na všech akcích, kterých 
se zúčastníte. O svoji budoucnost 
se bojí jen člověk nešťastný, proto 
se o své štěstí podělme s ostatními, 
jedině pak jej můžeme prožít napl-
no, nebude nešťastných a budouc-
nost nejistá.



Zprávy z regionu
Krátké zprávy, investice
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Investiční počiny
v Regionu Podluží

I
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Práce na Poštovní ulici v Týnci

Nový Poddvorov
Pro ty starší a nejstarší obyvate-
le jsme letos dokončili rekonstruk-
ci budovy bývalé hasičské zbrojni-
ce, na kterou se nám díky šikovnos-
ti zaměstnankyň MAS Jižní Slovác-
ko podařilo dosáhnout na dotaci  
o celkové výši 2 800 000 Kč. Z bý-
valé chátrající budovy tak vznik-
lo zázemí pro Komunitní centrum, 
kde se mohou setkávat spolky či jen 
obyvatelé při sousedském posezení. 

Centrum jsme vybavili tak, aby 
v jeho útrobách obyvatelé našli mís-
to pro pořádání různých rodinných 
oslav, schůzí či setkání. K dořeše-
ní nám zbývá jen knihovna, která 
svým vybavením již dávno nesplňu-
je požadavky moderního čtenáře.  
Také to je ale již na programu letoš-
ního roku.

Ladná
Sdružení občanů Ladné, z.s. uspo-
řádalo v rámci celostátní akce 
Ukliďme Česko lokální úklidovou 
akci Ukliďme Ladnou. Úklid probí-
hal v termínu 9.4.2022. Do akce 
se zapojilo více jak 20 dobrovol-
níků, kterým není lhostejný nepo-
řádek v okolí obce. Naplnilo se na 
20 pytlů, což činilo cca 100 kg od-
padu. 

Z dalších našich akcí můžeme zmí-
nit následující:
• dne 21.5. se konala Májová zá-
bava, pořádal SDH Ladná 
• dne 24.5. jsme uspořádali vý-
let do Moravského Krumlova na 
Slovanskou epopej – akci pořádal 
Klub seniorů Ladná
• dne 4.6. se konal Dětský den  
a závody mladých hasičů v požár-
ním útoku

Investice obce Ladná
Nejrozsáhlejší investicí obce Lad-
ná je v současné době výstavba 
nové mateřské školy a školní  jí-
delny. Důvodem této investice byl 
nedostatečný počet míst pro děti 
v mateřské škole. Touto stavbou 
bude kapacita školky navýšena na 
72 dětí a bude zde i prostor pro 
děti dvouleté. Jedná se o projekt 
za cca 75 mil. korun. S výstavbou 
se začalo na podzim 2021. V sou-
časné době je již hrubá stavba ho-
tová, řeší se rozvody el. energie, 
vybavení kuchyně, fasády a ven-
kovní úpravy. Obec na tuto akci 
získala dotaci bezmála 30 milionů 
korun. Stavba má být dokončena 
v únoru příštího roku. Doufáme, 
že se bude líbit nejen dětem, ale 
i dospělým.
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Týnec
Všechny obecní vozovky jsou opravené, některé už 2x, jen ta krajská, která 
vede od Hlavní ulice na kopci až téměř ke hřišti u Kyjovky, je samá díra, ka-
luž a nebezpečí. Po mnohaletém snažení, projednávání a žádostech se vede-
ní obce podařilo přesvědčit Jihomoravský kraj, že i jeho zapadlá silnička, ale 
pro nás důležitá jako páteřní, potřebuje opravit. Při žádostech o dotaci bylo 
podmínkou vybudovat i chodník podél ní, a když už má být komunikace roz-
kopaná, rozhodli jsme se vložit do země vedení nového úsporného veřejné-
ho osvětlení za 3,2 mil Kč s nočním stmíváním. 
Přechodně je z části obce jedno velké staveniště, ale většina občanů se k této 
situaci staví s velkým porozuměním, vždyť skoro každý z nás někdy něco sta-
věl nebo opravoval. Představuje to několik měsíců nepohodlí v dopravě, pro-
tože jde o průtah celou obcí v hodnotě přes 23 mil Kč, obec zaplatila pro-
jekt, náklady obce budou 11 mil za část navazující místní komunikace, deš-
ťovou kanalizaci a chodník, na který obdržíme schválenou dotaci SFDI 2,7 
mil., a několik parkovacích míst u kostela i obecního úřadu, což zajisté také 
povede ke zvýšení komfortu občanů. Rekonstrukci krajské komunikace fi-
nancuje Jihomoravský kraj.
Věříme, že výsledkem bude pěkná silnice s chodníkem zajišťujícím bezpečí 
pro chodce, maminky s dětmi, mladé i starší občany, kteří už nebudou mu-
set chodit po silnici s čím dál nebezpečnějším provozem. 

Starý Poddvorov
Investiční akce realizované v roce 
2021 činily náklad 19 551 080 Kč, 
z čehož poskytnuté dotace byly 
11 619 236 Kč. Z vlastních pro-
středků obec investovala na výstav-
bu 7 931 844 Kč.

(Více informací na str. 15)Naučná stezka „Krásy lužního lesa“ v Kosticích

Na naučné stezce můžete objevovat krásy lužní krajiny kolem Kostického rybníka, přes lokalitu Štěpnice, až ke Kopance k lesu. 
(Více se dozvíte na str. 11) Sportovní areál u školy ve Starém Poddvorově, hřiště slouží nejen škole ale i občanům Nové chodníky a parkoviště na Čekačce

Komunitní centrum v Novém Poddvorově

Úklid Ladné v rámci akce Ukliďme Česko

Práce na výstavbě nové mateřské školy a školní jídelny v Ladné



100 let fotbalu v Lanžhotě
Fotbalový oddíl TJ Sokol Lanžhot vydal k stoletému 
výročí svého založení knihu s mázvem „100 let fotba-
lu v Lanžhotě“. Je věnována všem bývalým, součas-
ným i budoucím hráčům, trenérům, funkcionářům, 
fanouškům, ale také třeba i soupeřům...
Knihu zakoupíte v Městské knihovně Lanžhot, dále 
prodejně Průmyslové zboží Jaroslav Tuček, nebo mů-
žete objednat na klubovém e-mailu:
fotbal.lanzhot@seznam.cz      Cena knihy je 390 Kč.

TORNÁDO NA MORAVĚ
Křest knihy TORNÁDO NA MORAVĚ očima přímých 
svědků se konal dne 25. června 2022 v Mikulčicích  
v rámci vzpomínkové akce ROK POTÉ.
Kniha vychází přesně rok po této ničivé události a je 
připomínkou všem záchranářům, dobrovolníkům i za-
saženým. Je jasným důkazem odhodlání a vzájemné 
lidské pomoci. 
Knihu si můžete koupit např. v e-shopu: 
https://www.cbs-cesko.cz/obchod

Narodil se jako šestý ze sedmi 
dětí v rodině koláře. Vyrůstal  
v prostředí, kde mezi sourozen-
ci panovaly láskyplné vztahy, 
ale jeho dětství nebylo jedno-
duché. Františkův otec se vrá-
til z 1. světové války nemocen 
a předčasně zemřel, když bylo 
Františkovi 9 let. 
Rodina se o sebe musela postarat, 
František proto nedokončil gym-
naziální studia v Břeclavi, vzal si na 
starost hospodářství. Maturitu složil 
po pětiletém studiu na Střední eko-
nomické škole ve Zlíně až r. 1961. 
Rád navštěvoval Slovácký krůžek 
v Kosticích. Pamětníci rádi vzpo-
mínají na dobu, kdy si Třetinovi  
i se sousedy na ul. Trávníky pose-
dali před domy, děti po „příko-
pách“ a zpívávalo se a besedova-
lo – to už dnes bohužel v podlu-
žáckých dědinách vidět není.
S manželkou Boženou se později 
přestěhoval do Zlína. Děti jim ne-
byly dopřány, o to radši se vracel 

do Kostic za rodinou Baťkových, 
kde vyrůstali synovec Zdeněk a ne-
teř Boženka, nyní známí jako sou-
rozenci Baťkovi. 
František byl zakládajícím členem 
a sólovým zpěvákem Slováckého 
krůžku ve Zlíně, ze kterého vznik-

Osobnost regionu – Kostice

8

O

9

Nové knihy z Regionu PodlužíN

Sourozenci Božena a Zdeněk Baťkovi

František TŘETINA (* 27.9.1920 - † 10.3.1999) 
- skladatel lidových písní

Písničky strýčka Františka Třeti-
ny dál propagují při svých vy-
stoupeních sourozenci Baťko-
vi – Božena a Zdeněk. 
Jejich nezaměnitelná jemná inter-
pretace podlužáckých písní těší 
posluchače na koncertech u nás  
i v zahraničí už spoustu let. V je-
jich podání můžeme slyšet ne-
jen písně lidové od dnes již za-
pomenutých autorů, ale i pís-

Sourozenci Božena a Zdeněk Baťkovi propagují písně Fr. Třetiny

Zpěvník Františka Třetiny

la nynější Vonica. Tam připravoval 
vystoupení k různým příležitostem, 
pomáhal při sestavování různých 
pásem (vinobraní, hody, fašank), 
apod.
František Třetina je jedním z auto-
rů písní na Podluží, které jsou do-
dnes živé, hrají je dechové i cimbá-
lové muziky, do svých repertoárů 
je zařadily mnohé mužské i ženské 
sbory. Mezi nejznámější patří pís-
nička „Odbila jedna“ nebo „U tej 
Boží muky“.

ničky z vlastní tvorby. Písně vy-
šly na celé řadě zvukových nosi-
čů, ať už s cimbálovými nebo de-
chovými muzikami. Za zmínku sto-
jí také DVD „Vyznání domovu“, na 
kterém spolupracoval také herec  
a režisér Jan Kačer. Pomyslné žez-
lo a lásku k lidové písničce převzal  
i Zdeňkův syn, který hraje na cim-
bál a často duo doprovází při kon-
certech a vystoupeních. 
Sourozenci Božena a Zdeněk Baťkovi 
jsou zpěváci, kteří obohacují náš hu-
dební život. Uvádějí krásné písničky 
tam, kam patří: mezi lid, pro radost  
a potěšení.

Prameny: 
• www.sourozenci-batkovi.cz 
• FB Sourozenci Baťkovi  •  Instagram ‘sourozencibatkovi‘
• BAŤKOVÁ, Miloslava: Hudební folklór na Podluží – písňová tvorba 
Fanoše Mikuleckého a Františka Třetiny, bakalářská práce, Masarykova 
univerzita Brno, Brno 2010.

Kniha TORNÁDO NA MORAVĚ očima přímých svědkůKřest knihy „100 let fotbalu v Lanžhotě“.          Foto: Jaroslav Kicl



Jaro v naší obci
V letošním roce naše obec Josefov 
slaví 240 let svého založení císa-
řem Josefem II. (1782). K této pří-
ležitosti byla uspořádaná Místní 
výstava vín v kulturním domě dne 
19. 3. 2022. Výstavu pořádal míst-
ní vinařský spolek spolu s obcí Jo-
sefov. Celkem bylo vystaveno 629 
vzorků vína z toho 391 vzorků bí-
lého vína, 38 vzorků vína růžové-
ho a 200 vzorků vína červeného. 
K poslechu hrála CM Grajcar.
Cenu starosty: nejvýše ohodnocené 
bílé víno z Josefova získal Josef Klu-

Naučná stezka
„Krásy lužního lesa“
Na jaře roku 2022 byla zpřístup-
něna naučná stezka, která začíná 
u sokolovny v centru obce. Cestou 
se můžete sklouznout na terénní 
skluzavce, občerstvíte se v přírod-

bus za Rulandské bílé 2020 PS. Nej-
výše ohodnocené červené víno z Jo-
sefova získala Ing. Zuzana Prátová  
za Cabernet Cortis Rosé 2020, nej-
výše ohodnocené růžové víno z Jo-
sefova získali Ing. Zuzana Prátová za 
Cabernet Cortis Rosé VZB 2021, Ja-
romír Ištvánek za André Rosé 2021  
a Emil Štohandl za ZW Rosé PS 2021.                                                                                                                                        
Cenu předsedy Regionu Podlu-
ží Mgr. Vojtěcha Pospíšila za nejlé-
pe ohodnocené víno z Josefova zís-
kal Josef Klubus za Rulandské bílé 
PS 2020.
Po dvou letech jsme opět mohli 
uskutečnit naši tradiční Smrtnicu. 
Už bývá pomalu zvykem, že ať je 
jakékoliv datum, březen nebo du-
ben, je vždy zima, fouká studený 
vítr, nebo prší. Nejinak tomu bylo 
i letos. Děvčata všechny nástrahy 
počasí zvládla, při obchůzce po 
obci se zahřívala horkým čajem  
a těšila se na teplý oběd, který jim 
uvařily maminky stárek a podstá-

ním altánku a pak se vydáte ob-
jevovat krásy lužní krajiny kolem 
Kostického rybníka, přes lokalitu 
Štěpnice, až ke Kopance k lesu. 
I když katastrální území obce Kos-
tice sahá pouze k okraji lužních 
lesů podél dolního toku řeky Mo-

rek na KD. Další, tentokrát v po-
dání místních chlapců se kona-
lo hrkačování. Stárci poučili malé 
kluky kudy, a jak se půjde a pak již 
byl jen slyšet hřmot hrkačů celou 
obcí. Začali ve čtvrtek navečer po 
mši svaté a skončili v sobotu hrka-
čováním před večerní mší svatou. 

Další krásné vystoupení jsme si uži-
li v neděli 8. května na Den matek. 
Po dvou letech do naší obce přije-
li umělci z Moravskoslezského di-
vadla v Ostravě. Krásný program 
jsme zakončili společným zpěvem 
písničky,, Ta naše písnička česká“ 
…a pan starosta Vojtěch Pospíšil 
všem ženám při odchodu daroval 
nádhernou růži.

ravy, je tento východní cíp pest-
rou a na přírodní zajímavosti bo-
hatou lokalitou. Naučná stezka se 
těmito přírodními poklady zabý-
vá a přibližuje nám, jak se měnil 
tok zdejších řek nebo které vod-
ní ptáky či dravce tu můžeme za-
hlédnout. Pokud si zastavení pro-
jdete pozorně, už si nikdy nesple-
tete stavitele vodních hrází bob-
ra evropského s jemu podobnou 
nutrií říční a zjistíte, proč jsou za-
mokřená místa na polích biologic-
ky tak cenná. Tradiční informač-
ní panely jsou doplněny QR kódy  
a interaktivními prvky.
Seznámíte se s místními vzácnými 
brouky, ze třech otáčecích kostek 
u dalšího zastavení si můžete slo-
žit meandr řeky nebo si vyzkoušíte 
techniku frotáže a přenesete si na 
papír věrný otisk rostliny. Z leto-
kruhů na pařezu vyčtete stáří stro-
mu a z ptačí pozorovatelny ve tva-
ru hnízda můžete zahlédnout ně-
kterého z bahňáků, ptáků, jež při-
lákala voda na Štěpnici.

Josefov
Růžena Hasilová

Kostice
Mgr. Vladimíra Požgayová
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Po téměř dvou letech, kdy nebylo 
možné uspořádat žádnou kultur-
ní akci, se u nás konečně rozjela 
kultura, tak jak jsme na ni zvyklí. 
V březnu se uskutečnily dva kon-
certy Jarního hudebního festiva-
lu, v dubnu Velikonoční výstava 
a koncert písničkáře Pepy Fous-
ka. Největší letošní akce se však 
uskutečnila 14. května a trvala 
celý den. Bojanovský festival hud-
by a jídla odstartoval místní dět-
ský folklorní soubor Slunéčko.  
A v tomto duchu akce probíhala 

Obnova obce pokračuje
Dne 24. června 2022 jsme si připo-
mínali hrůzné okamžiky, které naši 
občané prožívali právě před rokem, 
kdy došlo k značnému poškoze-
ní části území obce v důsledku řá-
dění ničivého tornáda. U této příle-
žitosti jsme krátce bilancovali nad 
otázkou, kam jsme za ten rok po-
sunuli. Převážnou část soukromé-
ho majetku se již podařilo opravit. 

až do večerních hodin. Tedy tak, 
že celý program zajistily místní 
soubory a hudební tělesa od dětí 
ze Základní umělecké školy přes 
sbory, cimbálové muziky a decho-
vé hudby až po místní folk a rock. 
Akce se uskutečnila téměř rok po 
bleskových záplavách a byla kon-
cipovaná jako poděkování obča-
nům, že situaci zvládli a pomáhali 
si, ale také organizacím, které po-
mohly finančními částkami. Všem 
na pódiu poděkovala starostka 
obce Ing. Eva Rajchmanová.  
Mimo poslech hudby bylo možné 
ochutnat dobrá jídla, která zajis-
tili prodejci ze stánků a foodtruc-
ků, nebo se něčeho dobrého na-
pít. V nabídce bylo víno od vina-
řů z místního Vinařského spolku, 
ale také pivo Festivalová 12, kte-
ré pro tuto příležitost uvařil míst-
ní pivovar Mazák. A na své si při-
šly i děti. Maminky z Rodičovské-
ho centra Sluníčko pro ně připra-

Začátkem měsíce února se vrátily 
děti do kompletně zrekonstruova-
né budovy mateřské školy a částeč-
ně opravené budovy základní školy.  
U obou objektů dojde v letních mě-
sících k zahájení prací na obnově 
přilehlých školních zahrad a hřišť, 
zahájeny budou taktéž stavební 
práce na provozní budově hřbitova 
s následnými úpravami celého hřbi-
tova. Nadále pokračují práce na tě-

vily program, kde se malovaly ka-
mínky, zdobily perníčky nebo se 
malovalo na obličeje. 
Závěrem celého dne byl večer-
ní koncert, který otevřela místní 
rocková kapela Šroti, která oslavi-
la své již 15. narozeniny. A po nich 
už zlatý hřeb večera – slovenský 
zpěvák Richard Müller. Návštěvní-
ci tak mohli naživo slyšet legen-
dární skladby jako Nahý, Nebude 
to také ľahké drahá nebo Po scho-
doch a mnohé další. Celou akci 
uváděla dvojice moderátorů Adé-
la Němcová a David Pavlíček. 
„Děkuji každému, kdo se podílel 
na skvělém prvním ročníku Boja-
novského festivalu hudby a jídla. 
Bez vaší pomoci, podpory a skvě-
lého hudebního zážitku bychom si 
to prostě neužili,“ dodala starost-
ka obce. 
„Za pořadatele můžeme jen říct, 
že se akce vydařila a víme, kde 
měla slabá místa a co do příštího 
ročníku udělat jinak. Ale už teď 
se na něj těšíme,“ řekl na závěr 
jeden z pořadatelů, Michael Pur-
menský.

locvičně základní školy. Před námi 
je však spousta dalších úkolů sou-
visejících například s revitalizací ze-
leně a vodních ploch v intravilánu  
i extravilánu obce a příprava dalších 
projektů spojených s rekonstrukcí 
vozovek či chodníků. 
Veškeré aktivity se nám daří zvládat 
zejména v důsledku velkého množ-
ství nabízené pomoci, která dopu-
tovala do obce ze všech koutů naší 
vlasti i ze zahraničí. Zřejmě se nám 
nepodaří všem dotčeným nikdy do-
statečně poděkovat, přesto se o to 
snažíme alespoň touto cestou.

Dolní Bojanovice
Michael Purmenský

Hrušky
Jana Filipovičová

Hvězdou večera byl Richard Müller

Mateřská škola po tornádu v červnu 2021
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Vynášení Smrtnice

Hrkačování

Mateřská škola po opravách v červnu 2022

Princ Constantin z Lichtenštejna na návště-
vě v Hruškách



Lužice si v pátek 24. 6. připomně-
ly smutné výročí tornáda. Pozvá-
ní přijalo mnoho vzácných hostů, 
z nichž bych rád jmenoval hejtma-
na Jihomoravského kraje Mgr. Jana 
Grolicha, ředitele krajských ředi-
telství hasičů a policie plk. Ing. Ji-
řího Pelikána a brigádního gene-
rála Leoše Tržila. Dále bylo přítom-
no několik desítek hasičů, policis-
tů, dobrovolníků, zástupců nezis-
kových organizací apod. Z reak-
cí přítomných bylo patrné, že po  
24. červnu 2021 jsou naše Lužice 
i jejich Lužicemi. 

Loňský 24. červen v podobě tornáda 
naši komunitu silně zasáhl. Velmi si vá-
žíme obrovské dobrovolnické pomoci, 
které se nám poté dostalo. Slovo „dě-
kujeme“ zaznělo nesčetněkrát z mno-
ha úst. Nyní, rok po těchto událostech, 
jsme své „děkujeme a nezapomně-
li jsme“ chtěli vyjádřit způsobem vlast-
ním pro náš region, a to tancem a pís-
ničkou. V Mikulčicích jsme připravili tři 
projekty. Nešlo nám ani tak o připo-
mínku ničivé živelné události, jako spíš 
o oslavu lidskosti, soudržnosti, nezišt-

Součástí připomínkových akcí bylo 
představení knihy fotografií „TOR-
NÁDO?!“, dále odhalení pamětní 
desky na budově sokolovny a výsta-
va velkoformátových fotografií spo-
jená s projekcí ze záznamů policie, 
hasičů a jednotlivců. Tato projek-
ce byla silná a emoční, připomněla 
nám sílu přírody a rozsah oné nebý-
valé katastrofy. 
Obec samozřejmě nežije jen torná-
dem, ale realizuje i řadu stavebních 
a investičních akcí. Je nutné zmí-
nit výstavbu nového Domu zdraví, 
jelikož původní zdravotní středis-
ko bylo prvním objektem, který šel 
po tornádu k zemi. Nová stavby by 
měla být dokončena v polovině září 
a od října bude sloužit svému úče-
lu. Do finále vstupuje i obnova ce-
lého sokolského hřiště, kde byl vy-
budován nový atletický areál, tribu-
na, venkovní posezení, kompletně 
vyměněno bylo oplocení atd. Areál 
přispěje k nabídce sportovních akti-

né pomoci, dobroty a schopnosti začít 
znovu.
Ve spolupráci s Českým rozhlasem Brno 
proběhl folklorní večer: Podluží nic ne-
položí aneb Rok po tornádu. Program 
byl on-line přenášen jak do vysílání rá-
dia, tak na YouTube. Symbolicky začal 
24. 6. v 19:00 a trasa tornáda určila 
pořadí vystupujících obcí. Začátek pa-
třil Hruškám, poté následovala Morav-
ská Nová Ves, Mikulčice, Lužice a Ho-
donín. Pořadem provázet Jiří Kokmotos 
a Jaroslav Kneisl. U besedy u cimbálu se 
všichni bavili až do půlnoci.
V sobotu 25. 6. od 16:00 proběhl mul-
tikulturní pořad: Rok poté. Vystoupe-
ní jsme zajistili z vlastních řad a z řad 
našich přátel. Součástí programu bylo 
také předání plaket jako vyznamená-
ní a upomínka za pomoc zasahujícím 
dobrovolným hasičům a byla pokřtěna 
kniha: Tornádo na Moravě očima pří-
mých svědků. Pořad moderovala hereč-
ka Andrea Černá a závěr patřil oldies 
párty, která se protáhla.

vit v obci, bude sloužit škole i orga-
nizovanému sportu. 
Poslední zmínku pak zaslouží Pří-
stavby nové kuchyně u mateřské 
školky a rekonstrukce stávajících 
prostor školky. Cílem je vybudo-
vat nové a řádné kapacity pro vaře-
ní a dále rozšířit kapacitu školky ze 
tří tříd na čtyři. S ohledem na roz-
sah prací byl v polovině června pře-
rušen provoz školky i kuchyně tak, 
aby mohly práce kontinuálně probí-
hat a v polovině září byly prostory 
předány k řádnému užívání. V rám-
ci činnosti a spolupráce našeho re-
gionu pak chci ocenit pomoc školy 
v Dolních Bojanovicích, která bude 
po dobu šesti týdnů zajišťovat vaře-
ní pro naše seniory a další strávníky.

V neděli 26. 6. v 17:00 v kostele Na-
nebevzetí Panny Marie v Mikulčicích se 
uskutečnil Chrámový koncert. Stejně 
jako loni, vystoupil operní zpěvák, ba-
rytonista, Daniel Klánský  a jeho přáte-
lé. Tentokrát i ve spolupráci s místním 
Chrámovým sborem. Nakonec se oper-
ní pěvci vyfotili u Kaple sv. Rocha, výtě-
žek jejich loňského charitativního kon-
certu byl věnován právě na její opravu.
Našim cílem bylo nejen poděkovat 
všem, kteří nezištně v loňském létě po-
máhali, ale také podpořit a opět roz-
proudit kulturu v našem regionu, což 
se se nám, myslím, podařilo.

Lužice
Mgr. Tomáš Klásek

Mikulčice
Helena Talajková

Kniha TORNÁDO?!

Rok poté...
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Po ukončení covidových restrik-
cí v obci opět ožívá spolkový život. 
SDH respektive naši mladí hasi-
či a dorost již trénuje v uzlování 
a požárním útoku. První výsled-
ky se již dostavují. Nejen sportem, 
ale i kulturou žijí naši dobrovolní 
hasiči, dne 21.5.2022 uspořáda-

Zrealizované projekty u nás
Mezi dokončené a velmi očekáva-
né projety, které se podařilo do-
končit, patří oprava Společenské-
ho domu, bývalého kina, kde pro-
bíhají kulturní a společenské akce, 
zkoušky sborů, cvičení žen. Opra-
va začala výměnou střechy, která 
byla v havarejním stavu. Pro zají-
mavost novou střechu projektoval 

li Májovou zábavu, kde všem za-
hrála DH Bojané. A nyní se připra-
vují na organizaci místních hodů. 
Slovácké sdružení Ladná Lan-
štorfčané se aktivně zapojilo do 
Lanštorfského fašanku, oboha-
tilo svým zpěvem  V. setkání har-
monikářů v Ladné. V květnu za-

mladý projektant z Lanžhota, Ing. 
Lukáš Uher, který působí ve firmě 
OK Atelier. Další zajímavostí bylo, 
že na instalaci střešních krovů při-
jel největší autojeřáb v ČR. Opravy 
se dočkala i přední budova. Nově 
je tu šatna s kuchyňkou, moderni-
zované sociální zařízení, komplet-
ně nový otopný systém a úsporné 
osvětlení. Slavnostní otevření pro-

hájilo Oslavu obce, jedná se o vý-
ročí 751 let první písemné zmínky  
o Ladné. V současné době připravu-
je další ročník Předhodového zpívá-
ní v Ladné. 
Sdružení občanů Ladné uspo-
řádalo před Velikonocemi tradiční 
akci Ukliďme Ladnou. Také se zapo-
jilo do programu Oslavy obce Ladná 
charitativní akcí „Bábovka“ jejíž vý-
těžek bude věnován organizaci Člo-
věk v tísni. 
Místní Klub seniorů pořádá své 
pravidelné středeční besedy a výlety 
do okolí, ať už na kole nebo auto-
busem. To jen zlomek činností míst-
ních spolků.

běhlo 12. března 2022. Shodou 
okolností je to 100 let od založe-
ní této budovy Společenstvím Ka-
tolického domu v roce 1922, jak je 
vytesáno na pamětní desce. Slav-
nostní znovuotevření proběhlo za 
doprovodu CM Guráš s primášem 
Ing. Omastou a lanžhotských vi-
nařů, kteří akci podpořili dodá-
ním pestrých vzorků místních vín 
– vinařství Josef Uher, Vojta Osička  
a Milan Uher. 
Na den přesně podle plánu proběh-
la také kolaudace a předání přístav-
by sportovní haly a rozšíření parko-
viště u Masarykovy základní školy. 
Díky přístavbě tribuny a dalších po-
třebných prostor tímto nastal pře-
rod z „větší tělocvičny“ na plno-
hodnotnou sportovní halu. Ještě 
bych rád upozornil na nové moder-
nější vytápění a instalaci výkonných 
a zároveň úsporných LED svítidel, 
výškově nastavitelných basketbalo-
vých košů či nové infotabule. Věří-
me, že se sportujícím i divákům bu-
dou nové prostory líbit.

Ladná
Martin Vlk

Lanžhot

Lanštorfčané na Setkání harmonikářů v Ladné
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Na návštěvě u hasičů

Obnova sokolského hřiště

Chrámový koncert



Oprava kostela
Prušánky neměly vlastní kostel, proto 
věřící museli na bohoslužby až do Čej-
kovic. V letech 1712-1714 zde proto 
byla postavena kaple a byla zasvěce-
na sv. Izidorovi, patronu rolníků. Brzy 
nepostačovala a byla přestavena na 
kostel. Kostel s cennou kopulovitou 
klenbou byl vybudován v letech 1751-
1758 ve stylu vrcholného baroka. Za-
svěcen byl opět sv. Izidorovi a jeho dru-
hým patronem je sv. Martin, neboť na 
svátek tohoto světce byl kostel po-
svěcen. Kostel prošel mnoha oprava-

Za Starý Poddvorov krásnější
Ve dvou kovidových letech, kdy kultur-
ní život v obci prakticky ustal, naše za-
stupitelstvo nezahálelo. Chtěla bych 
tímto vyzvednout jejich práci, ale pře-
devším snahu pana starosty, aby byla 
naše obec krásnější, aby se posunula 
v oblasti vybavenosti a také napomoh-
la lepšímu životnímu prostředí.
V minulém roce provedl několik in-
vestičních akcí. Významná byla rekon-
strukce elektroinstalace základní školy. 
V rámci projektu Ministerstva pro míst-
ní rozvoj, který uhradil náklady ve výši 
85 %, se podařilo firmě VEOS Dolní Bo-
janovice během hlavních prázdnin pro-
vést veškeré práce a připravit k 1. září 
budovu na provoz. Samozřejmě bylo 
nutno zvládnout také vymalování školy  
a zakoupení nového nábytku. Dnes 
mají děti školu krásnou, opravenou.
V sousedství základní školy vyrost-
lo venkovní sportoviště v rámci pro-
gramu „Podpora rozvoje regionů 
2019“ z Ministerstva pro místní roz-

mi. V 60. letech 19. století musel být 
podepřen opěrnými pilíři a loď chrá-
mu musela být stažena železnými táh-
ly a později zpevněna železobetono-
vým věncem, protože se ve zdech ob-
jevily velké pukliny. V závěru 2. světo-
vé války byl kostel poškozen a v letech 
1947 – 1948 byl renovován. Kromě ji-
ného přibyla na střechu kostela osmi-
boká sanktusová věžička a byla prove-
dena izolace zdiva od zemní vlhkos-
ti. Zhoršující se statika si vyžádala další 
velké opravy, v roce 1973 došlo k vypl-
nění mezer mezi opěrnými pilíři a zdmi 
kostela. Rok poté byla do kostela za-
vedena elektřina. V r. 1996 proběh-
la rozsáhlá sanace zdiva a další nutné 
opravy, vlhkostí však kostel trpěl dál. 
V r. 2019 byly zahájeny práce na další 
rozsáhlé opravě kostela, když předtím 
několik let probíhaly přípravy a kon-
zultace s různými odborníky - měření 
vlhkosti, zprovoznění ventilátoru, son-
da u vnější zdi kostela, předprojekto-
vé zaměření, projektová dokumenta-

voj. Celkové náklady na výstavbu čini-
ly 5 356 115 Kč, dotace 3 992 473 Kč, 
z vlastních zdrojů bylo nutno doplatit 
1 363 642 Kč. Toto hřiště slouží nejen 
škole ale i občanům.
Další významnou akcí provedenou 
v minulém roce byla úprava protipo-
vodňových kanálů, které chrání maje-
tek občanů v době velkých bouřek.
Taktéž výstavba dvou nových komuni-
kací přinesla užitek občanům v úseku 
Sádky a Řádek.
Jednou z akcí v rámci ekologické-
ho programu byla výstavba haly  
Re-Use centra na sběrném dvoře. 
K čemu je taková hala dobrá? To na-
jdeme ve volném překladu pojmu Re-
Use – znovupoužití. Hala bude tedy 
sloužit k uskladnění použitelných, 
ale nepotřebných věcí, které by jinak 
skončily v odpadu. Celkové náklady 
činily 1 713 792 Kč.
Součástí této akce bylo též poříze-
ní kompostérů do domácností. Z cel-
kového počtu 220 kompostérů bylo 

ce. Nejprve se uskutečnila oprava sta-
tiky kostela, poté byly zahájeny práce 
na opatření pro redukci vlhkosti, kte-
rá se projevovala jednak střídavě vy-
sokou vlhkostí vnitřního mikroklima-
tu kostela a dále postupnou destruk-
cí povrchů vnějších i vnitřních omítek. 
Vysoká vlhkost uvnitř kostela konden-
zovala na površích a postupně poško-
zovala vnitřní vybavení a zařízení. Bylo 
provedeno otlučení vnějších omítek 
kostela, otlučení všech vnitřních omí-
tek, vyčištění spár a výkop kolem ob-
vodového zdiva. Poté byl vytvořen sys-
tém vnějších větracích kanálů. Po sní-
žení vlhkosti na požadovanou úroveň 
bylo možno v loňském roce přistou-
pit k obnově sanačních omítek inte-
riéru a v říjnu k vymalování kostela. 
Byli jsme moc rádi, že 265. výročí po-
svěcení našeho kostela na sv. Marti-
na jsme mohli s vděčností oslavit již 
v nově vymalovaném interiéru. V dal-
ších letech chceme pokračovat pro-
vedením sanačních omítek na fasádě 
kostela, opravách věže a celkovém ná-
těru fasády. Budeme rádi, když kostel 
sv. Izidora bude další desítky let sloužit 
svému účelu v novém kabátě.

umístěno 150 do domácností obce 
Starý Poddvorov, o 70 si požádali ob-
čané z Nového Poddvorova. 
Za naši obec krásnější – toto heslo se 
naplnilo především v lokalitě Čekačka. 
V rámci projektu „Chodníky a parko-
viště na Čekačce“ získali občané této 
lokality nejen nové a pro chodce bez-
pečné chodníky, ale také parkovací 
místa před rodinnými domy, což také 
zajišťuje dopravní bezpečnost v této 
lokalitě. Celková cena této úpravy 
obce činila 3 114 536 Kč, kdy z Ope-
račního programu IROP byla hrazena 
výstavba chodníků ve výši 1 213 321 
Kč. Současně s výstavbou chodníků 
byla vybudována nová síť pouličního 
osvětlení v hodnotě 1 516 712 Kč.
Provedeme-li finanční součet všech 
akcí, dojdeme k tomuto číslu: inves-
tiční akce realizované v roce 2021 či-
nily náklad 19 551 080 Kč, z čehož 
poskytnuté dotace byly 11 619 236 
Kč. Z vlastních prostředků obec inves-
tovala na výstavbu 7 931 844 Kč.
Myslím, že uvedená čísla mluví za vše. 
Naše zastupitelstvo v čele s panem 
starostou Ing. Ivo Padalíkem se o naši 
obec stará více než dobře.

Prušánky
Vít Hába

Starý Poddvorov
Miroslava Hajdová

P
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Zase spolu
Po dvou letech neustálých restrik-
cí a omezení to vypadá, že se le-
tos na jaře snad konečně zase 
vracíme k normálu, kdy se lidé 
mohou začít bez starostí a obav set- 
kávat na tradičních společenských 
akcích. V Moravském Žižkově tedy 
opět mohl proběhnout fašaňk, jo-
sefský košt vína, vynášení smrtky 
nebo pálení čarodějnic. 
Fašaňk se i tak nakonec konal ve 
zjitřené době, neboť tři dny před-
tím došlo k napadení Ukrajiny rus-

V naší obci se letos již podruhé 
v řadě nekonal pravidelný únoro-
vý ples, který je velmi oblíben ne-
jen mezi místními obyvateli, ale 
také hosty z okolních obcí.  Pro-
to ihned po uvolnění omezení kul-
turních akcí zastupitelé neváhali 
a v poněkud neobvyklý termín se 
tuto zábavu rozhodli uspořádat. 

kými okupanty. I proto se pořada-
telé rozhodli věnovat veškerý vý-
těžek z letošní (a také z předloň-
ské) obchůzky na podporu trpící-
mu ukrajinskému civilnímu obyva-
telstvu. I přes nepříznivé počasí se 
sešlo masek poměrně hodně, prů-
vod prošel celou dědinou, v jeho 
čele šly obě žižkovské cimbálo-
vé muziky v kostýmu oveček. Ná-
sledovaly fašaňkové tance na sóle 
před kulturním domem a pocho-
vávání basy.
Po dlouhých třech letech se v Žiž-
kově mohla konat také tradiční vý-
stava vín, kterou uspořádal vinař-
ský spolek Žižkovští vinaři. Výstava 
se uskutečnila v sobotu 19. března, 
přesně na svátek sv. Josefa. Vzorků 
se sešlo po dlouhé přetržce z po-
chopitelných důvodů méně než  
v posledním předcovidovém roce, 
celkem jich bylo 582 (v roce 2019 
to bylo 645). Ochutnávku účastní-
kům koštu zpříjemňovala cimbálo-

Nyní již nezbývá konstatovat, že 
tenhle počin se setkal s pochope-
ním a nadšením a všichni zúčast-
nění se za přispění dechové hud-
by Tůfaranka ze Šakvic výborně ba-
vili. Také proto nezbývá jen dou-
fat, že ten následující, v pořadí již 
23. obecní ples proběhne v ter-
mínu, na který jsou všichni zvyklí. 

vá muzika sourozenců Osičkových 
s primáškou Annou Maršálkovou.
Tradici vynášení smrtky na Smrt-
nou neděli obnovil v obci dět-
ský folklorní soubor Žižkovjánek 
v roce 2018. Opět se k ní mohl 
vrátit zase až v letošním roce. 
I přes poměrně chladné počasí 
se dětí sešlo vcelku dost, vynes-
ly Smrtku z dědiny k žižkovskému 
rybníku, kde byla zapálena a ho-
zena do vody. 
O filipojakubské noci se ve vinař-
ském areálu v Agrární sešly čaro-
dějnice a další masky na oblíbe-
ném pálení čarodějnic. Pro děti 
byla připravena celá řada her  
a soutěží, následovalo zapále-
ní vatry s připravenou čarodějnicí  
a poté volná zábava, kdy se hrálo 
a zpívalo dlouho do noci.
V Žižkově to tedy zase žije. A to 
ještě netrpělivě vyhlížíme hned 
dvě premiéry místního ochotnic-
kého spolku Šejskpír – v květnu je 
to černá komedie Ryba ve čtyřech 
a na podzim situační komedie Do-
konalá svatba. Už se moc těšíme.
(Další fota našich akcí na str. 3)

Další akcí a nyní lze pomalu říct, 
že již takřka pravidelnou, pořáda-
nou pod hlavičkou obecního úřa-
du je vítání nových občánků do 
života. Když jsme před dvěma lety 
vítali do řad ,,Poddvororáků‘‘ šest 
nových členů, a tím jsme překro-
čili druhou stovku obyvatel v obci, 
nikdo tenkrát nedoufal, že se po-
čet dětí bude i nadále zvyšovat ta-
kovým tempem, abychom moh-
li v letošním roce přivítat do života 
dalších pět dětí. I když se to bude 
zdát pro zbylé obce našeho regio- 
nu téměř nepodstatné, věřte, že 
pro nás jsou tyto počty zcela zásad-
ní. A protože nemyslíme jen na ty 
čerstvě narozené, připravili jsme na 
zahájení prázdnin odpoledne plné 
her a zábavy. Děti tak čeká koupá-
ní v pěně, jízda na koni, vyzkouší 
si přesnost ve střelbě či si mohou 
nechat něco namalovat na obli-
čej. Pořadatelé budou moc rádi, 
když své ratolesti doprovodí rodiče  
a změří s nimi své dovednosti.

Moravský Žižkov
Mgr. Jaroslav Čech, místostarosta

Nový Poddvorov
Zdeněk Brhel 

Vynášení smrtky

vítání nových občánků v Novém Poddvorově
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Interiér kostela po renovaci
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Rozkvetlé venkovské zahrádky
V sobotu 9. dubna se ve Tvrdo-
nicích v parku u místní mateřské 
školy sešlo několik desítek nadše-
ných malých i velkých zahradníků, 
aby osázeli nově založené květino-
vé záhony. Tyto vznikly jako sou-

Pokud se řekne - „Jedu do Jamy,“ 
každý na Podluží chápe, že cesta 
směřuje k nám do Týnce. Zajímavé 
na tom je, že Týnů a Týnců je po re-

část obnovy a revitalizace parku 
podle návrhů občanů. Ti se moh-
li k chystaným úpravám vyjádřit na 
pracovním semináři konaném pří-
mo v parku. Obec pak nechala vy-
pracovat detailní plán revitalizace 
u odborníků. Na tuto část projek-

publice množství. Proto vznikl ně-
kdy v r. 1986 nápad na pravidelné 
setkávání obcí se jménem Týnec. 
Takových je v republice 15. Všech-

tu získali Tvrdonice finanční pod-
poru z grantového programu Ze-
lené oázy, který pravidelně vyhla-
šuje Nadace Partnerství a společ-
nost MOL Česká republika.
Průběh akce si vzala částečně pod 
patronát mateřská škola, která 
park hojně využívá k vycházkám 
a hrám s dětmi. Vedení školky ak-
tivně oslovilo rodiče a děti k účas-
ti. Obec zajistila pracovní pomůc-
ky. Zvláště děti nadšeně pracova-
ly s malým zahradnickým náčiním. 
Po ukončení výsadby byli všich-
ni účastníci odměněni posezením  
u táboráku s opékáním špekáčků 
v zahradě mateřinky.

ny na kopci, jen náš „v Jamě“. Ve-
likostí je někde uprostřed. Nad Sá-
zavou, nad Labem, Velký u Olo-
mouce, Hrochův, Panenský – to 
jsou ty větší a známé. Další se hle-
dají na mapách obtížně, protože 
jsou často jen osadami pod jiným 
obecním úřadem – u Horažďo-
vic, Smrkový u Chrudimi, u Klatov,  
u Plané, Horní a Dolní u Třebušína, 
u Dobrovic, u Chotěšova, Marián-
ský, u Kladna atd. 
Týnce se scházejí dodnes každé  
2 roky, pořadateli jsou však jen ty 
velké a bohatší. Po covidové pau-
ze se sešli aspoň zástupci Týnců 
14.5. v Hrochově Týnci – poblíž 
Chrudimi. 
Jiné roky se sjíždějí hasiči, fotba-
listi… prostě je to velkolepá akce. 
Ale i v menším proběhlo setkání 
ve velmi přátelské a inspirativní at-
mosféře. 

Tvrdonice
Zdena Šlichtová

Týnec
Hesová, H. Zoubková

Výsadba květinových záhonů u mateřské školy

Zástupci Týnců  v Hrochově Týnci v r. 2022

T
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Inzerce I
Ceník inzerce ZVONY PODLUŽÍ pro rok 2022

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: www.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 uvedeny bez 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

Opékání špekáčků v zahradě mateřinky

Oslovte přibližně
20 000 čtenářů

ze 14ti obcí 
Regionu Podluží.

Časopis 
Zvony Podluží

vychází již 
od roku 2009!

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

nabidka-regionu/vyrobci-lidovych-kroju



V Místní akční skupině Jižní Slovác-
ko se již více než rok připravujeme 
na efektivnější využívání obnovitel-
ných zdrojů energie s dopadem na 
posílení energetické soběstačnos-
ti území. V návaznosti na to vznik-
la v uplynulých dnech také nová 
Komunitní energetická společnost 
Jižní Slovácko, z.s. (KES), která se 
touto problematikou bude dále za-
bývat na území obcí Podluží a Ho-
donínska při současném naplňová-
ní principů komunitní energetiky.  
Z tohoto důvodu jsme také v jar-
ních měsících vyrazili čerpat zkuše-
nosti na zajímavá místa v tuzem-
sku také v zahraničí.

Ve městě Wolkersdorf v Rakous-
ku jsme získali spoustu informací 
právě o fungování komunitní ener-
getiky. Dozvěděli jsme se, jaké byly 
začátky tohoto pro nás inovativní-
ho pojetí práce s energií před 30 
lety v Rakousku, jak probíhá ve-
řejná participace na energetických 
projektech a součástí byla také pro-
hlídka fotovoltaiky na střechách 
obecních budov. Měli jsme mož-
nost prohlédnout si větrnou elek-
trárnu Wolkersdorf v celé její krá-
se, seznámili jsme se s fungováním 
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Nabité zážitky a novými poznatky byly dva celoden-
ní vzdělávací výlety pro informační centra Slovácka. 
V úvodu května zaměstnankyně a zaměstnanci center 
projeli více než dvaceti zajímavými cíli, které mohli po-
znat na vlastní kůži. Díky tomu budou lépe připraveni 
informovat turisty v průběhu nové sezóny.

TAS - Turistická asociace Slovácko
Zdeněk Šmýd

T

Účastníci si například vyzkoušeli foukání skla v ro-
dinné sklárně ve Strání, prozkoumali všechna zákou-
tí muzea v Hrubé Vrbce, vyzkoušeli si výhled z Buko-
vanského mlýna, ověřili si kvalitu nabídky nového pla-
netária ve Ždánicích, poznali, že zámek v Napajedlech 
je nejen hotelem, ale má i prohlídkový okruh, potvr-
dili si, že rekreační oblast Lučina zůstává „retro“, ale 
nabízí i moderní novinky, nebo zjistili, že v Kuželově 
u větrného mlýna zahajuje provoz nové návštěvnic-
ké centrum.
Oba výlety pořádané po dvouleté covidové odmlce 
tentokrát nebyly soustředěny na malé území, ale za-
sáhly Slovácko v celé jeho délce, podél svahů Bílých 
Karpat a podél Chřibů. Pořádaly je společně organi-
zace Region Slovácko a Turistická asociace Slovácko.
Zúčastnili se zaměstnanci informačních center z celé-
ho regionu od Napajedel, přes Uherský Brod, Uher-
ské Hradiště, přes Veselí nad Moravou nebo Strážnici 
až po Dubňany či Hodonín. Šlo celkem o dvacet míst, 
které jsou v průběhu sezóny v každodenním kontak-
tu s turisty.

Informační centra vyrazila po Slovácku za poznáním 

Větrný mlýn v Kuželově

programu pro energeticky efektiv-
ní obce a s programem na přizpů-
sobení se změnám klimatu. Závěr 
setkání patřil tématu EEG – komu-
nita pro obnovitelné zdroje.
Za dalšími příklady dobré praxe 
jsme vyrazili s Regionem Podlu-
ží a Mikroregionem Hodonínsko 
na území Opavska. Tématem ces-
ty byly chytré technologie pro výro-
bu elektřiny z obnovitelných zdro-
jů a energetická soběstačnost obcí. 
Decentralizovaná bezemisní výro-
ba a moderní technologie si to-
tiž postupně nacházejí cestu do 
všech částí české energetiky. Nej-
prve jsme navštívili obec Budišov 
nad Budišovkou, kde jsme poznali 
systém fungování malé lokální sítě 
pro distribuci tepla a elektřiny, kte-
rá zásobuje místní radnici, kulturní 
dům a základní školu. Obec Litul-
tovice nám představila první kon-
cept fungování komunitní energe-
tiky, tzn. že vyrobená energie se 
spotřebuje v daném místě – komu-
nitě, např. ve škole, na úřadě, ha-
sičské zbrojnici, ale také v rodin-
ných domcích. V obci Mikolajice 
jsme zase viděli fungování Mikro-
elektrárny WAVE, kterou si lze jed-
noduše představit jako plně auto-
matický kotel na biomasu s přidru-
ženou výrobou elektřiny. 
Součástí našeho výjezdu byla také 
návštěva bioplynových stanic. Prv-
ní zastávka směřovala do zeměděl-
ského družstva SLEZSKÁ DUBINA, 
které provozuje Bioplynovou stani-
ci i fotovoltaickou elektrárnu. Bio-
plynová stanice funguje na princi-

pu anaerobní (bez přístupu vzdu-
chu) fermentace (kvašení) organic-
kých materiálů, kdy se uvolňuje bi-
o-plyn bohatý na metan. Tento bi-
oplyn se dále spaluje v kogene-
rační jednotce (motoru s elektro- 
generátorem), která vyrábí elek-
trickou energii a teplo. Vyrobená 
elektrická energie pokryje kom-
pletně potřebu družstva a přeby-
tek putuje do distribuční sítě. Vy-
robené teplo se využívá k vytápění 
dílen, správní budovy a dále k vyu-
žití přilehlé firmě zpracovávající ko-
ření a houby.
Navštívili jsme také speciální odpa-
dovou bioplynovou stanici EFG Ra-
potín BPS, která jako první v ČR vy-
rábí a vtláčí biometan z biologic-
ky rozložitelného odpadu do distri-
buční plynárenské soustavy. Mož-
nost uložení biometanu v distri-
buční plynárenské soustavě a jeho 
spotřeba na kterémkoliv připoje-
ném místě je velkou výhodou. Také 
proto je vnímaná jako součást ře-
šení mnoha problémů najed-
nou, ať už jde o energetické vyu-
žití odpadu, snižování emisní zátě-
že ovzduší v dopravě nebo redukci 
emisí oxidu uhličitého v energetic-
kém mixu paliv. 

Foukání skla v rodinné sklárně ve Strání

ENERGETIKA - téma, které se dotýká nás všech!

MAS Jižní Slovácko
Ing. Petra Křivánková

Vrbecké muzeumPohled z Bukovanského mlýnu



Kalendář akcí na Podluží
červenec - prosinec 2022
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Datum Obec Název akce

červenec 2022

2.7. Lužice Předhodový večer

2.7. Hrušky Otevřené sklepy v Hruškách

3.7. Mikulčice Výstava kočárků na Chalupě F. Mikuleckého

3.-5.7. Lužice Cyrilské hody

5.7. Mikulčice Cyrilometodějská pouť

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. Tvrdonice Motohody

17.7. Mikulčice Výstava kočárků na Chalupě F. Mikuleckého

17.-19.07. Josefov Tradiční krojované hody

22.7. Josefov Pohodová zábava u cimbálu

24.7. Mikulčice Výstava kočárků na Chalupě F. Mikuleckého

29.7. Mikulčice Letní filmové kino

29.07.-1.08. Starý Poddvorov Tradiční krojované hody

30.7. Tvrdonice Ruční stavění máje

30.7. Josefov Turnaj ulic v malé kopané

30.-31.7. Mikulčice Letní filmové kino

srpen 2022

6.8. Tvrdonice Zpívání Pod tvrdonsků májů

6.8. Josefov Plkač Trophy Cup 2022, 12.ročník

7.8. Mikulčice Výstava kočárků na Chalupě F. Mikuleckého

7.-9.8. Tvrdonice Krojované hody

13.8. Prušánky Předhodová beseda u cimbálu

14.-16.8. Prušánky Krojované hody

14.8. Mikulčice Výstava kočárků na Chalupě F. Mikuleckého

19.8. Mikulčice Předhodová párty

20.8. Moravský Žižkov Předhodové zpívání

20.8. Mikulčice Přehodový večer

21.8. Starý Poddvorov Mlynářské odpoledne

21.8. Dol. Bojanovice Zarážání hory

21.-23.8. Mikulčice Hody, Výstava kočárků na Chalupě F. Mikuleckého

21.-23.8. Moravský Žižkov Krojované hody

21.-23.8. Hrušky Hody

24.-25.8. Tvrdonice Letní kino

26.8. Tvrdonice Kino, loučení s prázdninami, Lampionový průvod

27.-29.8. Týnec Hody

27.-29.8. Nový Poddvorov Hody

27.-29.8. Dol. Bojanovice Zahrádkářské dny

27.8. Tvrdonice Letní kino, Zarážání hory

27.8. Josefov Legendární fotbalový zápas Josefáků

27.8. Lužice Rozloučení s prázdninami

27.8. Mikulčice Otevřené sklepy

září 2022

2.9. Prušánky Rozloučení s prázdninami

3.9. Kostice Den obce Kostice

3.9. Prušánky Zarážání hory

3.9. Josefov Zarážání hory

3.9. Starý Poddvorov Zarážání hory

3.9. Moravský Žižkov Zarážání hory

10.9. Týnec Soutěž gulášů a burčáků

10.9. Mikulčice Výstava výpěstků

10.9. Josefov Josefovský helovín

10.9. Lužice Lužické vinobraní

11.9. Tvrdonice Slavnost posvěcení kostela sv. Mikuláše

11.9. Mikulčice Výstava výpěstků

Datum Obec Název akce

14.9. Lanžhot Hody ve školce

16.9. Ladná Předhodovní zpívání

16.9. Lanžhot Předhodovní zpívání

17.-18.9. Ladná Krojované hody

17.9. Mor. Žižkov Den pro obec

17.-20.9. Lanžhot Hody

17.9. Lužice Den kopce, výstava králíků, drůbeže a holubů

17.9. Prušánky Vinobraní pod Nechory

17.9. Hrušky Guláš cup Hrušky

17.9. Mikulčice Vinobraní, zahájení výstavy fotografií M. Pavky

18.9. Lužice Výstava králíků, drůbeže a holubů

18.9. Mikulčice Výstava fotografií na Chalupě F. Mikuleckého

24.9. Ladná Krojované hodky

24.9. Lanžhot Hodky

25.9. Lanžhot Hodky

25.9. Mikulčice Výstava fotografií na Chalupě F. Mikuleckého

25.-27.9. D. Bojanovice Svatováclavské hody

říjen 2022

1.10. Josefov Pochod slováckými vinohrady, 44. ročník

2.10. Dol. Bojanovice Hodky s vinobraním

2.10. Mikulčice Výstava fotografií na Chalupě F. Mikuleckého

7.10. Tvrdonice Setkání seniorů

8.10. Tvrdonice Vaření kotlíkových gulášů

8.10. Mor. Žižkov Drakiáda

9.10. Mikulčice Výstava fotografií na Chalupě F. Mikuleckého

14.10. Kostice Předhodovní zpívání

15.10. Kostice Stavjání máje

15.10. Josefov Drakiáda

16.-17.10. Kostice Krojované hody

16.10. Mikulčice Výstava fotografií na Chalupě F. Mikuleckého

22.10. Mikulčice Mário Cup, turnaj v Člověče nezlob se

23.10. Josefov Dětský lampionový průvod

23.10.2 Mikulčice Výstava fotografií na Chalupě F. Mikuleckého

28.10. Prušánky Gulášfest

30.10. Mikulčice Výstava fotografií na Chalupě F. Mikuleckého

listopad 2022

1.11. Mikulčice Divadlo: Zamilovaný sukničkář

4.11. Mikulčice Podzimní setkání seniorů

5.11. Lanžhot XVI. Ročník Přehlídky dětských folklorních souborů

11.11. Lužice Lampionový průvod - Den veteránů

12.11. Lanžhot Dívčí vínek

12.11. Josefov Výstava kuchyně našich babiček

12.11. Mor. Žižkov Svatomartinská husa

13.11. Mikulčice Dětský karneval

13.11. Josefov Výstava kuchyně našich babiček

19.11. Lužice Posezení s písničkou

20.11. Dol. Bojanovice Slavnosti sv. Cecílie

26.11. Prušánky K Nechorám za mladým vínem

26.11. Lanžhot Kateřinská zábava/Vánoční jarmark

26.11. N. Poddvorov Rozsvícení vánočního stromku 

26.11. Josefov Josefovská setkání

26.11. Hrušky Vánoční veselení, Dívčí vínek

27.11. Ladná Adventní neděle s …

27.11. Prušánky Rozsvícení vánočního stromku u OÚ

27.11. St. Poddvorov Rozsvícení vánočního stromu

27.11. Mikulčice Zpívání u vánočního stromu

27.11. Josefov Rozsvícení josefovského vánočního stromu

27.11. Lužice Rozsvícení vánočního stromu

Datum Obec Název akce

prosinec 2022

3.12. Tvrdonice Mikulášský jarmark

3.12. Starý Poddvorov Turnaj ve stolním tenise

3.12. Týnec Rozsvícení vánočního stromu

3.12. Josefov Mikulášská besídka

3.-11.12. Dolní Bojanovice Vánoční výstava

4.12. Ladná Adventní neděle s …

5.12. Ladná Mikulášská nadílka u kostela

5.12. Nový Poddvorov Mikulášská nadílka

7.12. Tvrdonice Česko zpívá koledy

10.12. Týnec Ochutnávka mladých vín a zabíjačkové speciality

10.-11.12. Mikulčice Chalupa F. Mikul. - výstava "Město na vesnici"

11.12. Ladná Adventní neděle s …

16.12. Mikulčice Pochod světlušek

17.12. Josefov Adventní turnaj ve stolním tenise

Mistroství Josefova ve stolním Stiga hokeji

Datum Obec Název akce

17.12. Morav. Žižkov Zpívání u vánočního stromu

18.12. Ladná Adventní neděle s …

18.12. St. Poddvorov Vánoční besídka

18.12. Mikulčice Vánoční koncert, výstava na Chalupě F. Mikuleckého

24.12. Prušánky Vánoční koledování

24.12. Týnec Půlnoční troubení na věži

26.12. Tvrdonice Svěcení mladých vín

26.12. Prušánky Štěpánský turnaj v ping pongu, ZŠ, SDH

26.12. Lanžhot Štěpánská zábava / Svatoštěpánské žehnání koní

27.12. Josefov Štěpánský turnaj ve šnopsu

30.12. Tvrdonice Dívčí vínek

30.12. Mikulčice Košt mladých vín

31.12. Tvrdonice Silvestrovský ohňostroj

31.12. Josefov Silvestrovský ohňostroj

31.12. Lužice Ukončení plavecké sezóny na Cihelně
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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)

Výsledky 
soutěží Regionu Podluží

V
Zpěváček Podluží
I. kategorie - 1. místo Petrželková Anna z Týnce, 2. mís-
to Bartoň Jiří z Týnce, 3. místo Srholec Josef a Uhrová Šár-
ka z Lanžhota.
II. Kategorie - 1. místo Přibilová Alma z Dolních Bojano-
vic (postup do Zpěváčka Slovácka), Konečková Olga z Mi-
kulčic (náhradník do Zpěváčka Slovácka), a Výletová Nela 
z Dolních Bojanovic, 2. místo Olejníková Klára a Agáta Sa-
lajková z Dolních Bojanovic, 3. místo Hassa Tomáš ze Sta-
rého Poddvorova a Machala Jakub z Lanžhota.
III. Kategorie - 1. místo Herzán Sebastián ze Starého Pod-
dvorova (postup do Zpěváčka Slovácka a do soutěže Děti 
a píseň Slovácka), Čechová Elena z Nového Poddvorova 
(postup do soutěže Děti a píseň Slovácka, náhradník do 
soutěže Zpěváček Slovácka), Přibil Vít z Dolních Bojanovic 
(postup do soutěže Děti a píseň Slovácka). 2. místo Her-
zán Dominik ze Starého Poddvorova, Pospíšilová Iva, Sa-
lajková Šárka z Dolních Bojanovic. 3. místo Omastová Ka-
rolína z Lanžhota.
Cenu předsedy Regionu Podluží získal Jan Srholec z Lanž-
hota a cenu starosty obce Starý Poddvorov Dominik Her-
zán ze Starého Poddvorova.
Čestné uznání: Ciprysová Barbora (Lanžhot), Juráčková 
Sofie (Tvrdonice), Komosný Petr (Dolní Bojanovice), Stei-
ner Václav (Lanžhot), Srholec Jan (Lanžhot), Hesová Karo-
lína (Týnec), Machalová Adéla (Lanžhot), Olejníková Natá-
lie (Dolní Bojanovice). 

Verbíři Podluží
I. kategorie - 1. místo Ondřej Novák z Hlohovce, 2. místo 
Jakub Juráš z Břeclavi, 3. místo Martin Kapitán z Poštorné. 
II. Kategorie - 1. místo Sebastián Herzán ze Starého Pod-
dvorova. 3. kategorie 1. místo Štěpán Bařina ze Starého 
Poddvorova, 2. Matěj Ivančic ze Staré Břeclavi, 3. místo 
Dominik Herzán ze Starého Poddvorova.
Cena starostky: Matěj Drobilič z Hlohovce a Vít Přibil 
z Dolních Bojanovic. Cena předsedy Regionu Podluží: Ště-
pán Bařina ze Starého Poddvorova. 
1. místo ve skupinovém verbuňku obdržela: DFS Kordulka 
ze Starého Poddvorova.

Změna programu vyhrazena



Z Hodonína za kaprem
Řeku Moravu překročíme za Ho-
donínem, který jsem zvolil jako 
start a cíl tohoto cyklovýletu. Kdo 
by nechtěl jet s dětmi ten necelý 
kilometr z centra po silnici, může 
se vydat k přístavu a odtud po hrá-
zi k mostu, který je zároveň hra-
ničním přechodem na Slovensko. 
Hned za mostem se ale dáme do-
leva po cyklostezce 004 – Mo-
ravská cyklotrasa. Odbočíme z ní 
až na rozcestí „Hrádza Moravy“, 

kde se dáme doprava ve směru 
na Skalické rybníky. K nim to ne-
jsou ani tři kilometry a čeká vás tu 
příjemné občerstvení nebo třeba  
i oběd. Zkuste rybu, neudělá-
te chybu. Ostatně název „Občer-
stvenie u kapra“ už napovídá, že 
půjde o rybu z místního rybářství.  
A oběd s výhledem na rybník za to 
vážně stojí. 

Do Holíče na zámek
Kdo by se chtěl podívat do Skali-

ce, je to odsud asi kilometr a půl 
(do centra). Okresní město Trnav-
ského kraje má bohatou historii  
a řadu památek. My se však kou-
sek vrátíme k rozcestníku „Kopči-
ansky kanál“, kde se dáme doleva 
po Záhorské cyklomagistrále přes 
Kátov do Holíče. Pozor, až přeje-
deme železniční přejezd, dáme se 
doprava po hlavní silnici Hodonín 
– Holíč, ale hned asi po sto met-
rech nás cyklostezka vede dopra-
va po boční komunikaci. Až na-
razíme na kruhový objezd, bude-
me pokračovat rovně (tedy dru-
hým výjezdem) k holíčskému zám-
ku. Tato dominanta města vznik-
la přestavbou vodního hradu.  Do 
dnešní podoby byl přestavěn poté, 
co ho získal r. 1736 František Lot-
rinský, což jej řadí mezi císařská 
sídla. Od května do září je zámek 
přístupný veřejnosti. Nezbývá, než 
návštěvu tohoto zajímavého místa 
korunovat dobrou kávou v místní 
Zámecké kavárně na nádvoří. 

Za velkou Moravou…
Zámek se dá objet kolem dokola, 
obě cesty vás navedou na Skalic-

Když už se zase může přes hranice, pojďme si 
udělat malý výlet k našim sousedům na Sloven-
sko. Z Podluží je to kousek, trasa je nenáročná 

a zvládnou ji i rodiny s dětmi. Může to být třeba 
příjemný nedělní odpolední výlet. Ale určitě to 
zvládnete i k večeru po práci. 

Tip na výlet: 
Petr Hynek

T S kolem na skok
na Skalicko (SK)

Navrženou trasu dle plánovače tras na Mapy.cz si samozřejmě můžete upravit podle svého...

Zámek v Holíči vznikl přestavbou bývalého vodního hradu

kou vinárskou cestu a po příjemné 
cyklostezce se od středověku pře-
sunete v čase až do období Velké 
Moravy. Kostel svaté Markéty An-
tiochijské je jedinou dodnes sto-
jící zachovanou architektonickou 
památkou pocházející z doby Vel-
ké Moravy. I proto bylo místo kon-
cem roku 2019 propojeno cyklos-
tezkami a mostem přes řeku Mo-
ravu se Slovanským Hradištěm Mi-
kulčice. Hned v prvním kovidovém 
roce ale byl turistům zase uzavřen, 
aby neroznášeli nemoc sem tam… 
Dnes po něm opět svobodně přeje-
dete (platí v době uzávěrky vydání) 
a jste zpátky na Moravě. 

Na pivo i na rozhlednu
Slovanské Hradiště je asi zbytečné 
Podlužákům představovat. Jedná se 
o nejrozsáhlejší slovanské archeo-
logické naleziště v České republice  
z doby Velké Moravy a jedno z nej-
významnějších opevněných hradišt-
ních sídel. Vy tu můžete vidět zákla-
dy dvanácti objevených staveb (kos-

telů) a knížecího paláce. Na pohře-
bištích kolem kostelů i v terénu bylo 
odkryto přes 2.500 hrobů. Mno-

hé z nich již byly vyloupené, přes-
to naleziště poskytlo bohatý inven-
tář nejrůznějších předmětů, jako 
jsou gombíky, meče, ostruhy, přez-
ky či křížky. A pokud děti nebude 
zajímat prohlídka expozice, vezmě-
te je určitě na 30 m vysokou vyhlíd-
kovou věž. A chlapi si mezitím tře-
ba dají jednou zasloužené orosené 
dole v občerstvení. Zpátky do Ho-
donína se dostanete buď po cyklos-
tezce Podluží přes obce Mikulčice  
a Lužice, případně taky po zelené 
Cyrilometodějské stezce. 

Trasa
Celá trasa má necelých 34 km, 
když si ji ze Slovanského Hradiště 
zkrátíte po Cyrilometodějské stez-
ce, pak dokonce necelých 29 km. 
Jedná se o nenáročnou vyjížďku, 
což dokazuje celkové převýšení 27 
m, v případě zkratky dokonce pou-
hých 7 m. Trasa je přesto vzhledem 
k povrchu cest vhodná spíše pro 
terénní kola, tedy horská, trekin-
gová, gravely apod. 

Kostel sv. Michaela na náměstí ve Skalici

2322

Rozhledna „na Hrebeni“ v Holíči

Kostel svaté Markéty Antiochijské „Lávka Velké Moravy“ mezi obcemi Kopčany a Mikulčice
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Zpěváčci Podluží ve Starém Poddvorově

Zpěváčci Podluží ve St. Poddvorově Verbíři Podluží vTýnci

Cyklovýlet Regionu Podluží


