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Vánoční polévka
    • 1-2 mrkve 
    • kousek petržele
    • kousek celeru
    • sušené houby
    • domácí nudle
    • sůl
Zásmažka:
    • 1 cibule
    • 100 – 150 g másla
    • 100 – 150 g hladké mouky
Kořenovou zeleninu nastrouháme, orestujeme na 
kousku másla, přidáme vodu, osolíme a dáme va-
řit. Připravíme si zásmažku, kterou rozředíme vlaž-
ným vývarem ze zeleniny, přidáme do polévky a pro-
vaříme. Na závěr přidáme spařené sušené hřiby, nud-
le a dovaříme.

Recepty z Podluží
pro vaši inspiraci... 

R

Zámecké perníčky
    • 800 g hladké mouky 
    • 300 g moučkového cukru
    • 1 polévková lžíce kakaa
    • 1 kávová lžička sody
    • 100 g ořechů
    • 100 g másla
    • 100 g sádla
    • 4 vejce
    • 9 polév. lžic teplého medu
Koření (vždy čerstvě natlučené 
v hmožďíři):
    • 11 hřebíčků
    • 1 a ½  badyánu a špetka anýzu
Poleva 
    • 1 bílek 
    • 100 g moučkového cukru 
    • 1 kávová lžička bramborové-
ho škrobu
    • kousek rozpuštěného másla 
velikosti lískového oříšku
Ze surovin vypracujeme těsto  
a necháme ho 24 h odležet. Těs-
to na pomoučeném vále vyválíme  
a vykrajujeme různé tvary. Dáváme 
na plech vymazaný máslem a peče-
me v troubě vyhřáté na 200 °C. Vy-
chladlé perníčky zdobíme polevou.

Vaše oblíbené rodinnné recepty můžete posílat na jakubickova@podluzi.cz 
nebo na petrhynek@hotmail.cz
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Fotoreportáž
Fotoreportáž z akcí v regionu                              Foto: Zdeněk Šmýd              

F
Svatomartinské slavnosti v plné síle

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

V pátek 11.11. přesně v 11 hodin a 11 minut byly 
představiteli Města Hodonína a MAS Jižní Slovácko 
zahájeny Svatomartinské slavnosti na náměstí v Ho-
doníně. Návštěvníci mohli ochutnat mladá vína roč-
níku 2022 od vinařů z Podluží a Hodonínska. K de-
gustaci bylo připraveno více než 40 různých vzor-
ků. Součástí slavností byl také trh regionálních pro-
duktů, kde své produkty prezentovalo na 20 výrob-
ců a řemeslníků ze Slovácka. Samozřejmě nechybělo 
ani tradiční svatomartinské menu a výborný domácí 
svařák. Akce měla dozajista úspěch, o čemž svědči-
lo nejen množství vyprázdněných lahví, ale také tvá-
ře spokojených návštěvníků. Organizací XII. roční-
ku Svatomartinských slavností se jako každý rok uja-
la Místní akční skupina Jižní Slovácko ve spolupráci 
s městem Hodonín a DK Hodonín.
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Vážení spoluobčané z Pod-
luží i hanáckého Slovácka,
nadešla doba adventní a oče-
kávání Vánoc. Shon v obcho-
dech a našich pracích, věřím, 
na pár dní ustane a my zklid-
níme svoji mysl, zastavíme se 
a při vůni vánočního cukroví  
a stromečku budeme společně 
přemýšlet o lidském štěstí, kte-
ré je stavem naší mysli. 
Neměli bychom ale zapomínat 
na ostatní a také ty, kteří neměli 
v životě takové štěstí, aby moh-
li být plnohodnotně šťastný-
mi. Pro každého štěstí zname-
ná něco jiného. I v této nelehké 
době, kdy jsme zkoušeni nemo-
cemi, dopady válek a světovými 
krizemi s dopadem na naše ži-
voty, se zkusme radovat z ma-
lých věcí, přestože to je těžké.

Energetická krize nás sužuje 
a vypadá to, že neskončí brzy. 
Snažíme se být energeticky so-
běstační v domácnostech i na 
obcích, ale je to těžké. Region 
Podluží spolupořádal seminář 
na fotovoltaické systémy, kde 
jsme se dověděli o aktuálním 
stavu distribuční sítě v návaz-
nosti na sdílenou energii v ko-
munitě. Pořídit si fotovoltaické 
panely s sebou nese jedno zaži-
té dogma, že si budeme pomo-
cí panelů topit, což je díky utlu-
menému svitu v zimních měsí-
cích nemožné. Ale i tak je to 
dobrý a smysluplný směr dob-
ré investice a snížit si tak nákla-
dy na energie, zvláště v přípa-
dě obdržení dotací.

Ochrana a zlepšování stavu 
životního prostředí je téma, 
kterému se Region Podluží vě-
nuje dlouhodobě, protože 
v našem území velmi citlivě vní-
máme klimatické změny. Živel-

ná pohroma v podobě tornáda, 
které zasáhlo některé z našich 
obcí v loňském roce, význam 
klimatu, nejen pro úspěšný roz-
voj regionu, ale i pro jeho bez-
pečí, ještě více umocnila. I tak 
se v regionu vyskytují další ri-
zika, jako jsou přívalové deště  
a povodně, dlouhodobé sucho, 
vlny veder, půdní eroze, ztrá-
ta biodiverzity a další. Rovněž 
v oblasti mitigace, v úsilí o sni-
žování emisí skleníkových ply-
nů a posilování jejich propadů, 
je Region aktivní a v polovině 
roku začal s realizací projektu 
SECAP. Jde o projekt zaměřený 
na ochranu životního prostře-
dí, tedy na udržitelnou ener-
gii a klima. Region Podluží na 
uvedený projekt získal dotaci 
z Národního programu životní-
ho prostředí. Bližší podrobnos-
ti k projektu jsou uvedeny v sa-
mostatném článku s názvem 
„SECAP Regionu Podluží“.

V rámci projektu „Systém in-
formačně orientačního zna-
čení Regionu Podluží“ spolu-
financovaného z rozpočtu Jiho-
moravského kraje je v součas-
né době v obcích Hrušky, Jose-
fov, Kostice, Moravský Žižkov, 
Prušánky, Tvrdonice a Týnec re-
alizováno doplnění značení ulic 
a komunálních cílů, kdy po do-
končení bude instalováno na 
300 kusů těchto červených  
a hnědých orientačních ta-
bulek. V příštím roce bychom 
chtěli v doplňování značení ulic 
v našich obcích pokračovat a 
třeba v obci Mikulčice, kde bylo 
stávající značení poškozeno či 
úplně zničeno tornádem, plá-
nujeme vytvoření zbrusu nové-
ho systému značení ulic. 

Letos se nám také podařilo za-

Slovo předsedy sdružení
Vojtěch Pospíšil, předseda Regionu Podluží
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jistit spolufinancování ze strany 
Jihomoravského kraje na pro-
jekt „Informační panely na 
Moravských vinařských stez-
kách v obcích Regionu Pod-
luží“, v rámci něhož byla ná-
sledně provedena obnova dře-
věných konstrukcí na infor-
mačních místech – cyklo od-
počívadlech v našich obcích. 
Celkem tak bylo opraveno 18 
těchto míst. Spolu s novými in-
formačními výplněmi – panely, 
tak cyklo odpočívadla po více 
než 12 letech opět důstojně re-
prezentují náš Region a před-
stavují zajímavé místo pro od-
počinek turistů a návštěvníků 
Podluží.

12. listopadu 2022 proběhl 
v Lanžhotě XVI. ročník Pře-
hlídky dětských folklorních 
souborů, kterého se za dopro-
vodu CM z Lanžhota zúčastnilo 
pět souborů  - Slunéčko z Dol-
níc Bojanovic, Folklorek z Lu-
žic, Žižkovjánek z Moravského 
Žižkova, Kordulka ze Starého 
Poddvorova, Poměnka z Tvr-
donic. Příští rok bude naše pře-
hlídka 22. dubna 2023 v Hruš-
kách postupová a krajské kolo 

Vojtěch Pospíšil
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SECAP – Akční plán pro energii  
a klima je název projektu, kte-
rý DSO Regionu Podluží řeší od 
1.6.2022 za podpory Státního 
fondu životního prostředí. Rea- 
lizace projektu je plánována 
na dva roky a bude ukončena 
31.5.2024.
Členské obce Regionu Podluží 
musely před samotným podáním 
žádosti o dotaci schválit připoje-
ní obce do „Paktu starostů a pri-
mátorů pro klima a energii“. Pakt 

starostů a primátorů je významná 
evropská iniciativa zaměřená na 
orgány místní a regionální sprá-
vy, které se dobrovolně zavázaly 
ke zvýšení energetické účinnosti 
a používání obnovitelných zdro-
jů energie na území, jež spravují. 
Cílem projektu je tedy připravit 
za území Regionu Podluží „Akč-
ní plán pro energii a klima“, kte-
rý bude podpůrným nástrojem 
pro dlouhodobé a cílené snižo-
vání emisí CO2 na území regionu, 

a to pomocí různých energetic-
kých a klimatických opatřeních 
v oblastech a činnostech souvise-
jících s kompetencemi zapojených 
obcí. Součástí projektu bude také 
uspořádání tří seminářů pro laic-
kou i odbornou veřejnost v rám-
ci tzv. „Místních dnů pro ener-
gii a klima“, které proběhnou ve 
vybraných obcích Regionu Pod-
luží. V roce 2023 se vzdělávací  
a osvětový seminář uskuteční  
v obcích Dolní Bojanovice a Pru-
šánky a následně v roce 2024 pak 
ve městě Lanžhot.

Projekt Regionu Podluží
Ing. Petra Křivánková
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SECAP – Akční plán pro energii a klima

se uskuteční 29. dubna 2023 
v Moravské Nové Vsi.

Vážení občané, 
buďme k sobě ohleduplní neu-
stále, nejen v tomto čase adven-
tu a Vánoc, těšme se z drobnos-
tí. Vánoce jsou těmi nejkrásněj-

šími svátky v roce a my je vždy 
strávíme v kruhu svých nejbliž-
ších. Pokud můžeme někomu 
pomoci, kdo pomoc potřebuje 
a nemá takové štěstí jako ostat-
ní, pomozme mu. Přeji tedy nám 
všem požehnané svátky vánoč-
ní, naplněné klidem, mírem, po-

hodou a láskou k bližním. Vše, 
co je v člověku krásné, je očima 
neviditelné. Tento dárek posí-
lám všem, protože nejde zaba-
lit. Do nového roku 2023 pak 
přeji pevné zdraví a nervy, štěstí, 
úspěchy a Boží požehnání.
Vojtěch Pospíšil

Také letos pro Vás Region Podluží 
připravil edici stolního kalendáře, 
ve kterém najdete výčet připravo-

Kalendář Regionu Podluží pro rok 2023
vaných akcí v obcích Regionu Pod-
luží pro rok 2023. Kalendář mů-
žete zakoupit na všech OÚ člen-

ských obcí Regionu Podluží a také 
v Regionálním centru města Ho-
donín za 50,- Kč.



V listopadu přišli místní občané  
a také členové mysliveckého spol-
ku navzdory husté mlze pomoci 
s vysazením 100 ovocných stromů 

Zprávy z regionu
Krátké zprávy, zajímavosti z obcí

Z
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Centrum denních služeb v Mikulčicích

a dubů podél polních cest kolem 
Janulíčkových křížku. Na tuto vý-
sadbu se nám podařilo získat do-
taci z Nadace Partnerství a Penzijní 
společnosti KB ve výši 300 000 Kč. 
Součástí akce bude i mobiliář, ber-
ličky pro dravce a také informač-
ní tabule o historii 2 drobných sa-
králních staveb – křížků, které se 
poblíž výsadby nacházejí. 
Po dobře vykonané práci přišla 
řada na špekáčky, čaj a svařáček. 
Hustá mlha k poledni opadla, vy-
šlo sluníčko, takže společný pra-

Centrum denních služeb v Mikul-
čicích pomáhá seniorům a tělesně 
handicapovaným z Mikulčic, Lužic 
a okolních obcí od samoty a jejich 
pečujícím pak umožňuje ulehčit si 
od neustálé péče. 
Po roční rekonstrukci byla v říj-
nu v Mikulčicích na Špitálku zno-
vu otevřena pobočka Pečovatel-
ské služby Homediss, která byla 
v loňském roce zničena tornádem. 
Nyní jsou tak občanům v této ob-

lasti opět lépe dostupnější potřeb-
né sociální služby. 
Informace o službách na těchto 
kontaktech: 
tel. 601 537 836, 702 104 006
vasulkova@homediss.cz
mikulcice@homediss.cz 
Mikulčice, Těšice 196 (za podjez-
dem naproti domu kultury), nebo 
osobně na Špitálku v Mikulčicích 
vždy v PO až ČT 8.00 až 14.00.
V uvedené dny je veřejnosti také 
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Dolní Bojanovice mají senátorku

Centrum denních služeb v Mikulčicích

na Špitálku k dispozici sociální 
pracovnice, která podá informace  
o poskytovaných sociálních služ-
bách nebo o jiných službách v re-
gionu, kompenzačních pomůc-
kách, dávkách sociální podpory, 
případně o jiné adekvátní pomoci 
v nepříznivé sociální situaci.
Více informací najdete na: 
www.homediss.cz 

Výsadba stromů v Kosticích

Po práci zavoněly špekáčky...

Sázelo se i přes nepřízeň počasí

covní den byl zakončen příjem-
ným sousedským posezením. 
Tímto chceme poděkovat všem, 
kteří se na výsadbách podíleli. 
Mgr. Vladimíra Požgayová

Posledním naším občanem, kte-
rý tuto veřejnou funkci zastával 
byl pan Josef Kaňa, který v horní 
komoře Parlamentu působil v le-
tech 1998 – 2004. Letos se sená-
torkou pro náš volební obvod sta-
la starostka naší obce paní Eva 
Rajchmanová, která ve druhém 
kole voleb těsně porazila paní La-
dislavu Brančíkovou. Jsme rádi, že 
máme v horní komoře nejen zá-
stupce našeho regionu, ale i naší 
obce. Věříme, že svého slibu pra-
covat za nás občany Regionu Pod-
luží a Slovácka dostojí, koneckon-
ců o jejích kvalitách hovoří dlou-
hodobé zastávání funkce ve vede-

ní naší obce. Jménem paní sená-
torky děkujeme všem, kteří ji svým 
hlasem podprořili.
Michael Purmenský

Senátorka Eva Rajchmanová

V Hruškách se koncertovalo
V neděli 9. října se v tělocvičně zá-
kladní školy uskutečnil koncert Pod-
řípské dechové kapely Pozdní sběr. 
Jednalo se o dobročinný koncert 
pro občany Hrušek. Dvacet muzi-
kantů zahrálo několik muzikálo-
vých a filmových melodií, například 
z filmu Tenkrát na Západě, Ledové 
království, Flashdance a další více 
či méně známé skladby. Návštěv-
nost koncertu bohužel nebyla vel-
ká, ale i přesto to byla moc pěkná 
akce a všichni zúčastnění si koncert 
užili. Muzikanti byli s celkovou at-
mosférou taky velmi spokojení, tak 
doufáme, že se k nám do Hrušek 
zase s nějakým pěkným repertoá-
rem vrátí a tentokrát si koncert ne-
nechají naši občané ujít.

Investiční počiny
v Regionu Podluží

I
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Tvrdonice
Budova mateřské školy ve Tvr-
donicích prošla v posledních le-
tech celkovou rekonstrukcí. Byl 
pořízen nábytek do tříd, výško-
vě nastavitelné stolky a židlič-
ky, nové umývárny, dětské WC. 
Nově byla vybavena jídelna. Před 
rokem byly zrekonstruovány dět-
ské šatny ve všech odděleních.                                                                       
Rekonstrukcí prošla i zahrada.
Z dotačních programů byly zakou-
peny hrací prvky, položeny chod-
níky z dlažby, opraveno pískoviště.                                                                                                                                    
Naše školka je v letošním roce za-
pojena do projektu EU šablony III. 
Získané finanční prostředky byly 
využity na zakoupení dvou in-
teraktivních tabulí. Děti využíva-
jí také Magick boks. Do tříd byly 
pořízeny noteboky na vyhledává-
ní materiálu pro vzdělávání, byl 
zakoupen program Správa ško-
ly, kde využíváme elektronické 
třídnice, elektronickou docházku 
dětí. 
Používáme v MŠ také program pro 
školní jídelny na omlouvání dětí 
a přihlašování stravy po nemoci.                                                                        
V covidové době byl pořízen ioni-
zér na dezinfekci prostorů školky.
Kolektiv MŠ Tvrdonice

Lužice
Velkou výzvou pro obec Lužice je úplná rekonstrukce a zkapacit-
nění budov základní školy. Práce na této nezbytné a z mého po-
hledu nejdůležitější investici následujících let začalo již minulé za-
stupitelstvo a jejím výsledkem je komplexní projektová příprava  
a v této době probíhající stavební řízení na její povolení. Vzhledem 
k finanční náročnosti tohoto záměru je jeho zahájení podmíněno 
přidělením dotace z Integrovaného regionálního operačního pro-
gramu (IROP), kam jsme po zmatcích s jeho vyhlášením ve čtvrtek 
24. 11. 2022 žádost podali. Projekt řeší rekonstrukci a rozšíření ka-
pacity staré budovy školy, kam jsou soustředěny odborné učebny  
a jejich zázemí – přírodní vědy, jazyková a počítačová učebna, spe-
ciální učebna chemie a fyziky apod. 
Kromě financí bude velkým a zásadním problémem zajištění pro-
vozu školy, resp. nalezení náhradních prostor pro výuku lužických 
dětí. Skloubit stavební práce s probíhající výukou s jistotou nebu-
de možné. Bude to velká výzva pro obec, zaměstnance školy, děti  
i rodiče. Víte-li o vhodných volných kapacitách pro provoz školy, 
budeme rádi za každou informaci a nabídku. 
Práce nemálo, úkolů a povinností před orgány obce bezpočet. 
Vím však, že podobné to je i v dalších obcích na našem Podluží.  
A to vše orámováno přicházející ekonomickou krizí, vysokými ce-
nami energií a pohonných hmot, válkou nedaleko na východ od 
nás s umírajícími civilisty, ničením vesnic a měst, technické infra-
struktury apod.
Mgr. Tomáš Klásek, starosta obce Lužice

Ladná
Jednou z největších investic obce 
Ladná je pokračující výstavba nové 
mateřské školy a kuchyně s jídel-
nou. Práce probíhají dle harmo-
nogramu a hotovo má být kon-
cem února roku 2023. Jedná se  

Výstavba nové mateřské školy v Ladné Odkanalizování lokality Ovčačky

o investiční akci za cca 80 mil. ko-
run, na kterou obec získala dota-
ce bez mála 30 mil. Kč. Nejedná 
se jenom o budovu školky a jídel-
ny, ale o celý areál včetně dětské-
ho hřiště.
Další akcí je odkanalizování loka-

lity Ovčačky a Ulička. Týká se po-
sledních ulic, které doposud ne-
byly napojeny na ČOV. Dokončení 
je plánováno na zhruba polovinu 
roku 2023. Akce vyjde obec cel-
kem na 14 mil. Kč. V rámci mož-
ností bude obec čerpat dotace.



Od roku 1928, kdy byl v naší 
obci založen oddíl kopané, vy-
rostlo v Ladné povícero skvě-
lých fotbalistů. Největšího 
úspěchu v tomto směru dosá-
hl jednoznačně Karel Michlov-
ský, přezdívaný „Čmaďa“ nebo 
taky „Cikán“. Tyto přezdívky 
získal Karel pro svoji poněkud 
tmavší vizáž.  

Karel byl druhé ze tří dětí Václa-
va a Antonie (roz. Stankovičové) 
Michlovských. Narodil se ještě za 
Rakouska-Uherska, 9. 10. 1918. 

I když první fotbalové krůčky udě-
lal Karel v rodném Lanštorfě, 
k opravdovému fotbalu se dostal 
až v Břeclavi, kde se učil řemes-
lu u drogisty Eisingera. Za Břeclav 
hrával až do odchodu na vojnu. 
Vojenskou službu si „odkroutil“  
v Kutné Hoře, kde také hrával fot-
bal. Po vojně se vrátil do SK Břec-
lav, odtud odešel do Povážské 
Bystrice a následně v roce 1939 
přestoupil do SK Baťa Zlín. Pro-
tože se Karel vyznačoval hlavně 
rychlostí, hrával většinou levé kří-
dlo, dle potřeby záložníka. Za své 
výborné výkony byl nominován 

jako reprezentant Moravy k utká-
ní s  Čechy.  Svému rodáku jezdi-
li do Zlína často fandit i lanštorfš-
tí fanoušci. Za svých osm fotbalo-
vých sezon v SK Baťa Zlín nastří-
lel ve 119 ligových zápasech svým 
soupeřům 53 branek!! Jeho výko-
ny samozřejmě nezůstaly bez po-
všimnutí, a tak se objevil v hledáč-
ku zahraničních klubů, což vyús-
tilo v Karlův přestup do Francie. 
Svým dílem k tomu jistě přispě-
la i ligová aféra v roce 1947, kdy 
mužstva SK Kladno, SK Židenice 
a SK Baťa Zlín byly přeřazeny pro 
další ročník ze Státní ligy do divi-
ze za ovlivňování fotbalových vý-
sledků. 

Karel pak přestoupil k 1. červen-
ci 1947 do francouzského, tehdy 
ještě druholigového mužstva, FC 
Sochaux-Montbéliard. Zde však 
pobyl jenom krátkou dobu, sehrál 
jedno utkání a k 1. září přestou-
pil taktéž ještě do druholigového 
mužstva Angers SCO, ve kterém 
v tu dobu začínal svoji hvězdnou 
kariéru i známý Raymond Kopa. 
Oba dva v roce 1949 Angers SCO 
opustili. Karel po odehraných 61 
zápasech a vstřelených 30 gó-

Osobnost regionu – Ladná
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Rok 1936 – jako hostující hráč SK Lanštorf, klečící první zprava

„Čmaďa“ - Karel Michlovský (* 9.10.1918 - † 12.12.1998) 
- fotbalista, trenér

lech přestoupil do prvoligového 
AS Saint-Étienne (spoluhráč Kopa 
zamířil do tehdy mistrovského 
Stade de Reims).  Karel v tomto 
později velmi úspěšném mužstvu 
(hráli zde takoví borci jako Lau-
rent Blanc, Johnny Rep, Michel 
Platini, ale taky českoslovenští re-
prezentanti Milan Luhový a Ľu-
bomír Moravčík) setrval do roku 
1951, kdy po odehraných 57 zá-
pasech a vstřelených 22 gólech 
přestoupil zpět do Angers SCO. 
Zde hrál až do roku 1956, kdy po 
odehraných 41 utkáních v tom-
to klubu a 9 vstřelených gólech 
ukončil svoji úspěšnou hráčskou 
kariéru. Poslední tři roky již pů-
sobil v tomto mužstvu jako hra-
jící trenér. Jeho celková hráčská 
bilance ve Francii je 160 odehra-
ných ligových zápasů, ve kterých 
nastřílel 61 gólů.
Ve své trenérské práci pokračoval 
od roku 1957 v prvoligovém RC 
Lens, kde vystřídal Ladislava Du-
pala, českého hráče a trenéra po-
cházejícího z Dubňan. Po sezoně 
1959 – 60 kdy trénoval druholi-
gové FC Nantes, se vrátil do pr-
voligového Angers SCO.  V letech 
1964 – 66 pomohl klubu hornic-
kého města Blois do vyšších po-
zic. Svoji sportovní činnost defi-
nitivně ukončil v roce 1982, kdy 
posledních osm roků trénoval 
„B“ mužstvo Angers SCO.

Jako hráč SK Baťa Zlín
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Karel po svém odchodu do Fran-
cie přijel v následném roce 1948 
domů do Lanštorfa na čtrnácti-
denní dovolenou. Po třech dnech 
pobytu však musel utéci zpět do 
Francie, poněvadž mu hrozilo za-
tčení. Důvodem této hrozby bylo, 
že měl jako československý občan 
nastoupit na vojenské cvičení. Po-
volávací rozkaz však nedostal, ne-
věděl o něm, takže se na toto vo-
jenské cvičení nedostavil. Kama-
rádem mu bylo avizováno, že mu 
hrozí zatčení za nesplnění dané-
ho vojenského rozkazu. Z tohoto 

důvodu přijel do své rodné vlasti 
až v roce 1969.  Před tímto se se-
šel se svojí matkou ve Vídni v roce 
1956, kdy Karel přivezl matce 
ukázat svoji ženu a děti.
Karel svůj další život od roku 1947 
prožil ve Francii. Zde se také oženil  
s o 12 let mladší Jackeline. Měli 
spolu tři děti, dceru Karlu a dvoj-
čata Helenu a Štefana. Naposledy 
byl v Ladné v roce 1996. Když se 
ho ptali, jestli se po téměř padesá-
tiletém pobytu ve Francii cítí více 
Francouzem nebo Čechem, odvě-
til: “V první řadě jsem Čech“.

Karel byl silný kuřák. Za zápas co 
by trenér vykouřil údajně až 60 ci-
garet!! I když posledních asi 25 
let nekouřil, zemřel ve Francii na 
rakovinu plic ve věku 80 let dne  
12. 12. 1998.

V letošním roce oslavil místní TJ 
Sokol 100 let  své existence v Lad-
né. Součástí této organizace byl  
i oddíl kopané. Bohužel v součas-
né době již Ladná nemá fotbalový 
tým, a tak si slavnost připomenu-
li bývalí hráči přátelským utkáním.
Připravil: J. Ševčík

V letošním roce oslavil místní TJ Sokol 100 let  své existence v Ladné



Největší kulturní událostí uplynulé-
ho období byly samozřejmě Svato-
václavské krojované hody. Ty pro-
běhly v termínu 25. – 27. září. Tedy 
ještě před svátkem patrona místní-
ho kostela sv. Václava. Hody začaly 
už páteční akcí 23. září v sále Obec-
ního domu. Jednalo se o předhodo-
vou zábavu s DJ a cimbálovou mu-
zikou. A pokračovala sobotní akcí, 

Hrušecké Vánoční veselení 2022
Světla, živá hudba, koledy, stánky, 
vůně čerstvých škvarků, svařeného 
vína a punče… Tak nějak se dá de-
finovat naše předvánoční setkání. 
S odstupem dvou let, kdy nám co-
vidová situace neumožnila vánoč-
ní veselení pořádat, jsme se koneč-
ně dočkali a v sobotu 26. 11. 2022 

kdy „Pod Zeleným“ oslavila decho-
vá hudba Šohajka své 40. výročí 
působení. Nejslavnostnějším dnem 
byla samozřejmě neděle, který za-
čala hodový den mší svatou v kos-
tele sv. Václava samozřejmě za do-
provodu místního Svatováclavské-
ho sboru a orchestru. Odpoledne 
pak po svátostném požehnání vy-
razil průvod pro stárky a následně 

se jako již tradičně sešli na prostran-
ství u školy, abychom se vánočně 
naladili. Organizace byla sice tro-
šičku složitější, tornádo nám vzalo 
altánek pro naše účinkující a z dů-
vodu probíhajících oprav tělocvičny 
a blízkého okolí nebylo ani parko-
viště ve 100% stavu. Ale nakonec 
jsme vše zvládli a mohli tak návštěv-

na plac „Pod Zelené“, kde probí-
hala zábava. Hrála dechová hudba 
Túfaranka a později i CM Slovác-
ko mladší. A i díky dobrému poča-
sí se vydařilo taky hodové pondě-
lí. Pršet začalo až na úterní obchá-
zení obce chasou, takže návštěvy 
některých institucí proběhly troš-
ku improvizovaně, ale v odpoled-
ních hodinách se počasí umoud-
řilo, a tak tradiční zábava se scén-
kami, maškarami a děvčaty v chla-
peckých krojích mohla už proběh-
nout opět „Pod Zeleným“. 
Tato akce se těší velkému zájmu 
ze strany přespolních návštěvníků, 
a to i krojovaných účastníků. Děku-
jeme, že se našich hodech může-
me setkávat a že je osvěžujete pes-
trou škálou regionálních krojů.

níkům nabídnout příjemnou vánoč-
ní atmosféru. Svým vystoupením 
nás potěšili Mužáci, děti z mateřské 
a základní školy, Hrušecká děvča-
ta s Filipem Šumberou a břeclavský 
soubor The Candies. Z úst vystupu-
jících se linuly nejen tóny klasických 
koled, ale i moderních vánočních 
a pohádkových písní. Ve stáncích 
jsme si mohli nakoupit něco dobré-
ho na zub, tradiční dekoraci nebo 
něco pěkného pod stromeček. Je-
den ze stánků patřil Dennímu sta-
cionáři Vlaštovka Hodonín. Přítom-
ní je nákupem jejich výrobků pod-
pořili, za což jim patří poděkování.

Dolní Bojanovice
Michael Purmenský

Hrušky
Jana Filipovičová

Hody v Dolních Bojanovicích
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Vánoční veselení

Předvánoční setkání se koná pod názvem Hrušecké Vánoční veselení

Krásné podzimní a zimní dny
Letošní podzim si pro nás připravil 
nádherné  listí všech barev, na kte-
ré je radost se dívat. Horší už jsou 
listy dopisní, které nám chodí poš-
tou - zdražující energie a plyn, na 
ty se s radostí dívat nedá. 
Co však naděláme, pokud se 
chceme ohřát a uvařit, musíme 
platit. V létě to bylo něco jiné-
ho. Netopilo se, ale zato se vařilo, 
a to hlavně na hody, kdy se zve 
rodina, přátelé a chystá se večeře 
pro přespolní chasu. Naše červen-

Stromy kolem Kostic
Letošní rok byl z hlediska výsadby 
stromů v blízkém okolí Kostic na-
prosto výjimečný. Rozhodli jsme se 
podporovat návrat ovocných stro-
mů do krajiny a v tomto duchu se 
odvíjela příprava všech projekto-
vých dokumentací. 

cové hody patřily opět mezi nej-
teplejší, nejkrásnější a nejnavští-
venější krojovanou mládeží z více 
jak 30 obcí z celého širokého oko-
lí. O dobrou náladu se po všechny 
3dny postarala DH Lanžhotčanka.                                                                
Další krásný den přichystala obec 
spolu s místními hasiči a milovníky 
traktorů všech druhů. Dne 6. srp-
na se jel 12. ročník  Plkač Trophy 
Cup. Precizně přichystaná trať, 
chlazené pivo a limo, uzené klo-
básy, cukrovinky pro děti, odmě-
ny závodníkům jak dospělým, tak 
dětem, to vše přispělo k pohodo-
vé náladě po celou dobu soutěže.                                                             
Také místní fotbaloví hráči a fa-
noušci si přišli na své při fotbalo-
vém turnaji ulic Josefova.       
První sobota v měsíci září patří tra-
diční akci Zarážaní hory u Vrbiček 
za účasti vinařů, myslivců, CM Zá-
druha, místního mužáckého sboru 
a spousty spoluobčanů a přespol-
ních. Bohaté občerstvení bylo při-

V měsíci březnu přijeli zaměstnanci  
brněnské IT společnosti Kentico 
Software s.r.o. zasadit stromy, na 
které nám v rámci firemní dobro-
činnosti předem darovali částku 
60 000 Kč. Obec navrhla lokalitu, 
projekt výsadby, zajistila materiál 
a o výsadbu na obecním pozemku 
se následně bude starat. Vysazeno 
bylo celkem 82 stromů a v rám-
ci obecního teambuildingu pak 
všichni zaměstnanci obce včetně 
vedení dosadili ještě 157 keřů. 
Od září do listopadu proběhla na 
obecních pozemcích výsadba vel-
kých větrolamů částečně vedou-
cích po hranici s lanžhotským ka-
tastrem. Financování akce včetně 
tříleté následné péče zajistil Státní 
pozemkový úřad (pobočka Břec-
lav) z dotačního programu Národ-
ní plán obnovy, výsadby se uja-
la společnost Florstyl s.r.o. z Ku-

chystané pro všechny na místním 
Tancplace. 
V neděli 9. října se konala slav-
nostní mše sv. k výročí 240 let za-
ložení naší obce Josefov, císařem 
Josefem II. Zúčastnili se jí zástupci 
obce, krojovaní kluci, místní hasi-
či v uniformách a občané. Po mši 
sv. bylo před kostelem přichysta-
né pro všechny malé občerstvení.

novic. Vysázeno bylo přes 11 000 
stromů a keřů na ploše bezmá-
la 5,5 hektaru, půda mezi stro-
my byla zatravněna vhodnou su-
chomilnou směsí – to vše proto, 
aby se zabránilo silné větrné erozi, 
se kterou se tato lokalita dlouho-
době potýká. Součástí projektu je  
i vytvoření tří drobných mikrotůní 
mokřadního typu. 
Děkujeme za generaci současnou 
i budoucí. 

Josefov
Růžena Hasilová

Kostice
Mgr. Vladimíra Požgayová
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Spolková činnost obce
Sdružení občanů Ladné pořáda-
lo 5. prosince 2022 tradiční Mi-
kulášskou nadílku pro děti před 
místním kostelem. Zazpívali míst-
ní mužáci, děti ze ZŠ a MŠ Lad-
ná, rozsvítili jsme společně vánoč-
ní strom a pak už přišel sv. Miku-

Relax park u rybníka Kout
Rybník Kout je sám o sobě ma-
lebné místo, které láká k procház-
kám a relaxaci. V předchozích le-
tech proběhlo jeho vyčištění a od-
bahnění, zpevnění břehů a úpra-
va cesty kolem rybníka. Začátkem 

láš. Součástí akce byl také mini-
jarmark.
Obec Ladná pořádá adventní kon-
certy vždy v neděli v 17:00 ho-
din. Dne 27. listopadu 2022 vy-
stoupili manželé Osičkovi z Lanž-
hota, 4. prosince 2022 zazpí-
val místní mužský sbor Lanštorf-

tohoto roku se začalo pracovat 
na dalším projektu v této lokali-
tě – zřízení odpočinkové zóny. Pro 
realizaci díla byla vybrána společ-
nost ACER Woodway z Brna, kte-
rá má bohaté zkušenosti a skvě-
lé recenze na prvky z akátové ku-

čané a jejich hostem byla gajdoš-
ská muzika Jendy Huňaře ze Sta-
ré Břeclavi. Další adventní neděli 
11. prosince 2022 byla na progra-
mu skupina Melody Gentleman 
z Lednice a poslední adventní ne-
děle dne 18. prosince 2022 patří 
dětem základní a mateřské školy  
v Ladné.

Z dalších kulturních a společen-
ských akcí vybíráme: 
14.1.2023 – Dětský karneval
4.2.2023 –  Obecní ples v Ladné
18.2.2023 – Lanštorfský fašank
18.3.2023 - Setkání harmonikářů

latiny. Dřevo z trnovníku akátu se 
stále častěji používá do venkovní-
ho prostranství. Akátové dřevo je 
totiž tvrdé a houževnaté, a proto 
je odolné vůči povětrnostním vli-
vům. Kreativním využitím přiroze-
né křivosti akátové kulatiny vzni-
kají navíc neopakovatelná origi-
nální díla. Cílem bylo dosáhnout 
prostoru, který do této krásné lo-
kality zapadne a najde co nejšir-
ší využití. Také proto bylo akáto-
vé dřevo použito na vše - venkovní 
nábytek, mobiliář, pohybové prv-
ky pro děti, palisády, obrubníky, 
lavičky, houpačky apod. 
A tak se během podzimu v severo-
západní části rybníka objevila nová 
odpočinková zóna s dětským hřiš-
těm – RELAX PARK KOUT. Věříme, 
že park bude dlouhé roky slou-
žit malým i velkým, kamarádům  
i rodinám, dětem ze školy i školky  
a všem našim spolkům ke společ-
ně stráveným chvílím a novým zá-
žitkům.

Ladná
Martin Vlk

Obecní ples nás čeká opět v únoru 2023
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Dětský karneval

Lanžhot
Mgr. Jana Malá

Nová odpočinková zóna s dětským hřištěm                             Foto: Kateřina Paulíková

Lužice po volbách
Stejně jako ve všech obcích v re-
publice, proběhly i v naší obci ve 
dnech 23. a 24. září t. r. volby, kte-
ré přinesly novou politickou repre-
zentaci obci. V patnáctičlenném 
zastupitelstvu máme čtyři nováč-
ky, ostatních jedenáct členů za-
stupitelstva má s prací v orgánech 
obce už své zkušenosti. Své pozice 
obhájili starosta obce i místosta-
rosta, na místě radních došlo k je-
diné změně. Uvedené skutečnos-
ti svědčí o určité stabilitě a předví-
datelnosti, což je myslím žádoucí. 
Před novými orgány obce bude 

Kulturní dům v Mikulčicích sice stá-
le ještě nemá po tornádu oprave-
nou fasádu, ale vnitřní prostory vy-
užíváme téměř na maximum. Dá se 
říct, že kultura už zase žije.
V říjnu u nás proběhl  koncert THE 
KUH TRIO, zahráli nám známé jaz-
zové standardy i originální skladby.  
Jedním z  tria je hudební legenda, 
bubeník Jaromír Helešic, který v Mi-
kulčicích vyrůstal a stále se k nám 
rád vrací. Jazzový výchovný koncert 

především práce na dokončení 
potornádové obnovy území, kde 
se hlavní pozornost přenese do 
oblasti Ploštin a Lužáku a dále na 
obnovu a výsadbu zeleně. Některé 
projekty již jsou připraveny (revita-
lizace lokality Ploštiny), na jiných 
se intenzivně pracuje – restaurace 
Lužák, okolní plochy – hřiště apod. 
S obnovou po tornádu souvisí i vý-
stavba nové služebny obecní poli-
cie, skladové prostory společnosti 
LUTES s.r.o., obnova zpevněných 
ploch. I příprava těchto záměrů je 
ve finální fázi. Ruku v ruce s pro-
jekční přípravou se vedou i jednání 
o dotačních otázkách s jednotlivý-
mi záměry souvisejícími. V tomto 
směru proběhlo na Krajském úřa-
dě Jihomoravského kraje jednání 
dotčených obcí s ředitelkou odbo-
ru Ministerstva pro místní rozvoj. 
Stalo se tak v prvním listopado-
vém týdnu a všichni přítomní jsme 
byli ujištěni, že finanční prostřed-

proběhl také pro žáky základní ško-
ly. Že měly oba velký úspěch, doka-
zuje jejich závěr. V hledišti se roz-
tancovali jak dospělí, tak děti.
Na podzim u nás vystoupilo Divadlo 
Bedřicha Kaněry z Břeclavi s rektro-
komedií Normální debil, z pera spi-
sovatele, režiséra, výtvarníka a her-
ce Roberta Bellana. Vypráví o životě 
nás obyčejných lidí v letech norma-
lizace 1970 – 1980. Během večera 
plného humoru, nadsázky i nostal-
gie jsme se spolu s hlavním hrdinou, 
známým průšvihářem, ocitli  v soci-
alistické domácnosti, ve škole, na 
fotbalovém hřišti, nebo třeba i na 
překvapivě hřbitovním sexuálním 
večírku. Do minulosti nás přenesla 
dobová ,,pop music“, vysílání Čes-
koslovenské televize či účast na pr-
vomájovém průvodu.
Po dvou letech jsme mohli opět 
uskutečnit tradiční Podzimní setká-

ky na obnovu území po tornádu 
nebudou kráceny a bude jich do-
statek. Všechny známé informace 
tuto skutečnost potvrzují. Do jara 
roku 2023, kdy je plánované ote-
vření 2. kola dotačních výzev, bu-
deme v Lužicích plně připraveni 
k podání nezbytných žádostí.
Vážení čtenáři, 
přeji vám z Lužic pokojné a nadě-
jeplné vánoční svátky a mnoho sil, 
elánu, odvahy, trpělivosti v novém 
roce. Ať ho na Podluží prožíváme 
s úsměvem, empatií, schopností si 
vzájemně naslouchat, přijímat ra-
cionální argumenty i přiznat vlast-
ní chybu či omyl. Nebude to svěd-
čit o naší slabosti, spíše naopak. 
Mgr. Tomáš Klásek, starosta

ní seniorů, pro které bylo připrave-
no nejen pohoštění, ale také kul-
turní program v podobě přednášky 
spisovatelky a lektorky Dany Šimko-
vé. Ta se nám představila v barok-
ním kostýmu panovnice Marie Te-
rezie a zábavně a poutavě své pod-
dané seznámila s nelehkým životem 
princezen.
Na závěr roku na adventní neděli 
18. 12. připravujeme také již tradič-
ní Vánoční koncert. Tento bude vý-
jimečný, protože nám účast přislíbi-
ly hned dvě operní hvězdy, mezzo-
sopranistka Dana Šťastná a hostu-
jící sólista opery Národního divadla 
Praha, Daniel Klánský.

Lužice
Mgr. Tomáš Klásek

Mikulčice
Helena Talajková

Přístavba mateřské školy, foto: P. Lorencová

Divadlo Bedřicha Kaněry z Břeclavi
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Rekonstrukce MŠ v Lužicích, více info stra-
na 7, foto: zaměstnanci MŠ Lužice

Trio KUH        Pressfoto by Bohuse Hacova



Letošní rok uběhl jako voda a my 
jsme rádi, že se opět mohly usku-
tečnit naplánované kulturní akce. 
I když ne vždy počasí přálo dle 
našich představ, akce se vydařily  
a lidé se mohli pobavit, zavzpomí-
nat a hlavně odreagovat od staros-
tí všedních dnů. Tradiční krojové 
hody se konaly 21. - 23. srpna.  Ty 
se z části, kvůli dešti, musely pře-
sunout do kulturního domu. Ve 
stejnou dobu se konala i Výstava 
fotografií k výročí 20 let od vysvě-
cení kostela Panny Marie Vítězné  

Rok se pomalu blíží ke svému závě-
ru a naše obec stejně jako jiné obce 
oblékla svůj adventní šat a připravu-
je se tak na nejkrásnější svátky roku. 
Než se tak stane, připomeňme si, co se 
u nás od posledního vydání Zvonů Pod-
luží událo.
Na začátku prázdnin obecní úřad spo-
lečně s Hospůdkou u Smrku připra-
vil pro naše školáky VÍTÁNÍ PRÁZDNIN. 
Děti si tak mohly nechat namalovat na 
obličej zvířátka či kytičky, zastřílet si 
z pistole, projet se na koni, nebo si na 
ohni opéct špekáček. To vše bylo pod-
pořeno spoustou sladkostí a odměn. 
Největší úspěch však měli jako obvykle 
naši smluvní hasiči z Dolních Bojanovic, 
kteří vytvořili hradbu z pěny a takové 
množství ,,sněhu“ v létě strhlo k hrát-
kám i nejednoho dospěláka.
Poslední srpnový víkend patřil hodové 
sobotní zábavě. K dobré pohodě vyhrá-
vala dechová hudba Skaličané. Jen do-
polední dešťová přeháňka nás přinuti-
la přesunout mši svatou od místní kap-

v Moravském Žižkově. K tomuto 
výročí proběhl v kostele ještě v lis-
topadu koncert hudebního usku-
pení Musica animae a žesťové 
kvinteto. 
V sobotu 17. 9. 2022, v původ-
ním termínu žižkovských hodů, 
se  uskutečnil v centru obce dru-
hý ročník Dne pro dědinu. Byly 
připraveny soutěže pro děti i do-
spělé, ochutnávka vín místních vi-
nařů, výstava obrazů žižkovských 
výtvarnic a přehlídka traktorů.  
S tanečním pásmem vystoupil dět-
ský folklórní soubor Žižkovjánek 
za doprovodu cimbálky a večer 
zahrála k tanci kapela Plus band. 
Programem provázeli dva místní 
moderátoři. I přes chladnější po-
časí byla hojná účast, jak domá-
cích, tak i přespolních. Tento rok 
také oslavil 40 let od svého zalo-
žení náš mužácký sbor.
Soutěž ve vaření polévek „Miku-
lášská fazulnica“ proběhla 3. pro-

ličky do našeho kulturního domu, kde 
mši odsloužil farář z Čej kovic Miloslav 
Čamek, pod jehož farnost Nový Pod-
dvorov spadá. Sváteční náladu to ale 
nikomu nevzalo. Pak se na nás usmá-
lo štěstí a krojový průvod, kterého se již 
pravidelně účastní také přespolní krojo-
vaní, aby tak podpořili naši skromnou 
chasu, a celá večerní zábava se již ode-
hrála pod jasnou oblohou.
Říjen byl ve znamení voleb. K urnám 
jsme přicházeli, abychom si zvolili no-
vého senátora za Hodonínsko, Kyjov-
sko a Veselsko. Jak již dnes všichni 
dobře víme, na tento post se po těs-
ném bodovém zisku dostala býva-
lá starostka Dolních Bojanovic paní 
Ing. Eva Rajchmanová a nám nezbý-
vá, než jí v nové funkci popřát hodně 
sil a nám víru, že stále zůstane ,,naša“.  
Své hlasy jsme ale dávali také zástup-
cům vedení obce. Pokračovaly tak již 
započaté personální změny na obec-
ním úřadě, kdy začátkem roku na vlast-
ní žádost odstoupila dlouholetá mís-

since. Před Vánocemi 17. prosin-
ce nás čeká ještě kulturní program 
u vánočního stromu a závěr roku 
máme možnost si užít na Mexic-
kém Silvestru. Přejeme všem klid-
né prožití vánočních svátků v kru-
hu svých blízkých a šťastné vykro-
čení do nového roku.

tostarostka paní Věra Truksová a ve 
funkci ji nahradil pan Roman Jüstel. Bě-
hem roku také došlo k záměně pracov-
níka na údržbu obecního majetku a ze-
leně v obci a v zastupitelstvu po pod-
zimních volbách s pěti původními čle-
ny začali pracovat dva noví zastupitelé.
V prosinci se konečně po dvouleté 
pauze uskutečnilo společné rozsvěco-
vání vánočního stromu. Sešla se nás 
spousta a mezi zástupci všech gene-
rací se neskrývala radost ze společné-
ho setkání. A dětí co tam bylo. Štěbe-
tání, nadšení, radost, prskavky a dětský 
punč. Občerstvení, gulášová polévka, 
svařák pro dospěláky, pojídání cukroví 
a radost celých rodin, že nikoho zrov-
na netíží žádné povinnosti. Prostě po-
hoda, jak má být o svátcích vánočních. 
Vedle rozzářeného stromu je ještě je-
den menší. Ten si ozdobily děti z vesni-
ce vlastnoručně vyrobenými ozdobami 
a celý ostrůvek na točně ukončuje vůz 
s andělem. Zazpívat koledy nám přišli 
přátelé ze Starého Poddvorova. Naše 
malá obec je místem pokoje a míru 
a to přejeme i Vám, všem čtenářům. 
Ať štěstí, lásky a dobrých sousedů na 
světě nikdy neubývá!

Moravský Žižkov
Hana Haluzová

Nový Poddvorov
Zdeněk Brhel a Lucia Žeravská 

Tradiční srpnové hody - mužácký sbor
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Jedna ze soutěží Dne pro dědinu

Účastníci naší soutěže „Nejlepší žižkovská 
buchta“

Prušánečtí senioři se po dvou 
letech opět setkali
1. října 1991 se poprvé slavil Me-
zinárodní den seniorů, vyhlášený 
rok předtím Valným shromáždě-
ním OSN. Prvotním cílem bylo zvý-
šení povědomí o starostech a pro-
blémech seniorů, jako je osamění, 
nemoci stárnutí, ale také problém 
zneužívání seniorů. Zároveň měl 
tento den všem lidem připome-
nout přínos seniorů pro společnost.  
V Prušánkách se Den seniorů sla-
vil každý rok. V uplynulých dvou 

Naši občané se rádi setkávají
Občané naší obce se rádi setkávají, be-
sedují a rozmlouvají o věcech, které je 
tíží a zajímají. Svědčí o tom dvě akce, 
které v poslední době v obci proběhly. 
První se uskutečnila pod záštitou Pa-
pežského misijního díla v dušičkovém 
období, v neděli 30. října v malém sále 
kulturního domu. Nesla název „Dušič-
ková misijní cukrárna“. Nejen obyva-
telé obce, ale i rodáci, kteří v té době 
navštěvovali hroby svých předků, při-
cházeli, aby poseděli při kávě a slad-
kých dobrotách, které pro ně připravil 
misijní tým. Návštěvníci svými peněžní-
mi dary přispěli na konto misií. Celkem 
bylo získáno 29 100 Kč. K dobré poho-
dě přispěla také dětská cimbálová mu-
zika Remíz pod vedením Mgr. Světlany 
Přibilové. Hlavní podíl na zdárném prů-
běhu této akce mají především organi-
zátorky Miroslava Kuchyňková a Adé-
la Kuchařová.

letech se ze známých důvodů tra-
diční setkání se seniory u nás bo-
hužel nekonalo. Letos byla situ-
ace mnohem příznivější, a tak se 
v místním kulturním domě se-
šlo kolem 140 seniorů starších 
sedmdesáti let. Nejdříve je při-
vítal nový starosta obce Prušán-
ky Zbyněk Němeček a nová mís-
tostarostka Jana Šupová. K senio-
rům promluvila také vedoucí míst-
ního Klubu seniorů. Kromě občer-
stvení a dobrého vína od Nechor-
ských vinařů, a navíc kytičky pro 
každou ženu, byl nachystán také 
kulturní program, o který se po-
staraly šikovné tanečnice z míst-
ní ZŠ, zatančily také děti z Necho-
ránku doprovázené cimbálovou 
muzikou, zazpívaly jejich sólist-
ky, vystoupil místní mužský a žen-
ský sbor Slováckého krúžku, kte-
ré na cimbál doprovázel cimbalis-
ta Bohumil Balga. Ten potom ještě 
předvedl část svého umění při só-

Na svátek sv. Martina se setkávají ob-
čané na Sousedském posezení v kul-
turním domě. Připomínají si tak jednak 
svátek patrona obce, ale také tradici 
hodů, která po staletí k této době pat-
řila. Na organizaci se každoročně podí-
lí kulturní komise spolu s obecním úřa-
dem. Vždy je připraven pro návštěvníky 
bohatý program. 
Kulturní komise připravila dvě výstavy. 
První pod názvem Historie staropod-
dvorovských stárků přivedla účastníky 
k diskusi nad dobovými i současnými 
fotografiemi.
Druhá výstava k nám doputovala 
z Břeclavi z nadačního fondu Morav-
ská krása. Skupina patnácti maléreček 
a dvou maléřů z pěti oblastí Slovácka 
– Podluží, kyjovského Dolňácka, stráž-
nického Dolňácka, uherskohradišťské-
ho Dolňácka a Horňácka namalovala 
velkoformátové obrazy slováckých or-
namentů, které budou od roku 2023 

lovém vystoupení. S několika dů-
ležitými informacemi pro senio-
ry vystoupil místní policista a pra-
covník firmy DONERA. Po boha-
té tombole skončila oficiální část 
programu a začala volná zábava.  
Kouzlo neplánovaného se napl-
no projevilo, když na pódiu za-
čala vedoucí dětské CM hrát na 
housle lidové písničky a přidal 
se i náš skvělý cimbalista. Hrá-
li spolu na přání obecenstva, 
všichni zpívali – a že se tam na-
šlo hodně dobrých zpěváků! 
Byla to moc vydařená akce, všich-
ni zúčastnění si ji pochvalovali. Vě-
říme, že se příští rok zase všichni 
spolu ve zdraví sejdeme.

instalovány v USA v Národním českém  
a slovenském muzeu a knihovně v Ce-
dar Rapids, v Iowě. Než odcestují za 
moře, procházejí výstavami, a tak do-
putovaly i k nám. Se smyslem a cílem 
výstavy nás seznámila Dagmar Benešo-
vá a naše malérečka Kamila Bartálová, 
členky nadačního fondu. 
V rámci našeho besedování proběh-
la malá ochutnávka a soutěž zelňaček. 
Jednotlivé společenské organizace uva-
řily tuto pochutinu a přinesly do kul-
turního domu. Návštěvníci ochutnáva-
li a udělovali body. Po jejich sečtení byl 
vyhlášen vítěz. Nejlepší zelňačku uvařila 
naše krojovaná chasa.

Prušánky
PaedDr. Jana Kamenská

Starý Poddvorov
Miroslava Hajdová
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Účast byla hojná

Dušičková misijní cukrárna

Každá žena v sále dostala květinu
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Jak to chodí v naší MŠ
Naše mateřská škola má tři věko-
vě smíšené třídy s názvy Sluníčka, 
Berušky, Koťátka. Vzdělávání dětí 
probíhá  podle Školního vzdělá-
vacího programu, který  vychází  
z podmínek naší MŠ, poznatků 
pedagogických a provozních za-
městnanců.
Škola se zaměřuje na vztah k pří-
rodě, pohybu, hudbě, kultuře, 
zdravému životnímu stylu, reagu-
je na tradice obce. Školní vzdělá-
vací program se prolíná všemi ob-

Adventní čas je jedním z nejkrás-
nějších období v roce. V Týnci jsme 
ho zahájili rozsvěcováním vánoční-
ho stromu. Za světel lampiónů pro-
šly obcí děti a společně odpočíta-
ly okamžik, kdy se na stromku roz-
zářila světla a ozdoby. Děti z míst-
ní školky a školy zazpívaly koledy 
a svým zpěvem početné obecen-
stvo potěšila Karolína Hesová. Po 
dětech vystoupili týnečtí mužáci 

lastmi vzdělávání, dětem nabízíme 
aktivity různého zaměření. Vychá-
zíme z pozorování, ověřování po-
znatků, stavíme na prožitcích dětí 
v každodenním životě. Prioritou je 
rozvoj samostatnosti každého dí-
těte s individuálním přístupem.               
Z kroužků nabízíme v letošním 
školním roce našim dětem Zumbu 
a v rámci projektu „Školky v pohy-
bu“ sportovní hry za dohledu zku-
šených trenérů. Každých čtrnáct 
dnů dochází za dětmi logopedka 
(náprava řeči dětí spolu s rodiči). 
Často využíváme možnosti pozvá-
ní divadelních a dalších představe-
ní přímo k nám do školky. Něko-
likrát za rok vyjíždíme na exurze  
a výlety. Velmi pěkná byla napří-
klad letošní podzimní návštěva ze-
mědělského muzea ve Valticích. 
Každý rok přichází do školky Mi-
kuláš s andělem a čertem. Už tři 
roky si děti  zdobí vánoční stro-
mečky před školkou.

a jejich zpěv se rozléhal téměř po 
celé návsi. Na závěr zahrálo směs 
vánočních koled Dechové kvarteto 
ZUŠ Břeclav pod vedením pana uči-
tele Emila Čapky.
V průběhu celého večera panova-
la příjemná atmosféra. Mezi kul-
turním programem se mohli obča-
né zahřát svařákem a punčem, děti 
zase čajem. Místní spolky zajistily 
občerstvení slané i sladké, nechy-
běly langoše, palačinky, cigáro ani 
smažený pstruh. Byl připraven mini 
jarmark s vánočními výrobky. Ne-
chyběl ani tradiční ohňostroj. Všem 
organizátorům i zúčastněným patří 
velké poděkování.  
Baby z Jamy si vyplnily adventní čas 
vánoční dílnami. První se týkala vá-
nočního drhání – macramé pod 
vedením paní Anety Strašákové. 
Všechna děvčata si domů odnáše-

Tradicí jsou u nás akce s rodiči na 
školkové zahradě - Podzimní tvo-
ření, Den maminek, nebo Roz-
loučení s předškoláky. Akce býva-
jí zakončeny opékáním špekáčků.                                                                            
Pravidelně s našimi dětmi připra-
vujeme vystoupení na Mikulášský 
jarmark , posezení se seniory, ná-
rodopisné slavnosti, Den matek. 
Skupinka krojových dětí chodí ví-
tat nové občánky. 
Spolupracujeme s místní knihov-
nou, základní školou, hasiči, Spe-
ciálním pedagogickým centrem  
v  Brně a Pedagogicko psycholo-
gickou poradnou v Břeclavi.     

la krásného anděla, který se bude 
vyjímat na vánočním stromečku. 
Stejně tak i vánoční ozdoby z dru-
hé dílny, které zdobily voskovou 
technikou, tentokráte pod vede-
ním paní RNDr. Boženy Koubkové. 
Do konce roku se ještě můžeme tě-
šit na obecní zabijačku, kterou za-
jišťují místní vinaři a čekání na Je-
žíška si zpříjemníme vánočním 
koncertem Štěpánských koledníků. 

Přejeme všem klidné a pohodové 
vánoční svátky strávené s rodinou 
a přáteli a ať se v novém roce zase 
všichni ve zdraví sejdeme.

Tvrdonice
Za kolektiv MŠ Tvrdonice Bc. Zlata Mrláková

Týnec
Sylva Hrubá

T
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Třída koťátek

Herna mateřské školy

Setkání u vánočního stromu

Vánoční dílny
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Inzerce I

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



Více než tři sta zástupců místních 
akčních skupin a jejich partner-
ských organizací z celé České re-
publiky i Slovenska přijelo ve středu 
21.9.2022 do Čejkovic, kde se ko-
nal 12. ročník festivalu úspěchů me-
tody LEADER na českém a morav-
ském venkově – konference LEA-
DERfest 2022.

Organizace této dvoudenní akce se 
v tomto roce ujala naše MAS Již-
ní Slovácko a program byl oprav-
du více než nabitý. A tak už první 
den v dopoledních hodinách byla 
téměř všechna zákoutí kulturního 
domu v Čejkovicích plně obsaze-
na účastníky hned několika diskuz-
ních a pracovních platforem jednají-
cích pravidelně napříč celou ČR na-
příklad o tématech komunitní ener-
getiky či o novém programovacím 
období EU 2021 – 2027. 
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Po obědě a slavnostním zaháje-
ní konference, přišel na řadu hlav-
ní program prvního dne – blok vě-
novaný tématu „Krizové řízení po 
živelné pohromě aneb Zkušenos-
ti s tornádem“. O své postřehy, zá-
žitky i dojmy se s přítomnými při-
šli podělit například zástupci dob-
rovolných hasičů, místních samo-
správ a také poškozených podni-
katelů. Tato živelná pohroma, která  
v roce 2021 postihla území několika 
našich členských obcí byla jedním 
z hlavních důvodů, proč se tradič-
ní LEADERfest, při své premiéře v Ji-
homoravském kraji, uskutečnil prá-
vě na Jižním Slovácku. Při této příle-
žitosti bylo také přítomným předlo-
ženo vyhodnocení výzvy MAS Lea-
der Tornádo. Do výzvy, která pro-
bíhala v podzimních měsících roku 
2021 bylo přijato celkem 50 žá-
dostí. Z těchto bylo podpořeno 23 
v celkové výši 1.090.000,- Kč. Tyto 
prostředky byly ihned po pohro-
mě postupně zasílány ze strany dr-
tivé většiny místních akčních sku-
pin působících v ČR na transparent-
ní účet tornádo, který zřídila zastře-
šující Národní síť MAS ČR. Také díky 

naší spolupráci s Nadací VIA moh-
ly být nakonec podpořeny i zbývající 
projekty, na které finanční prostřed-
ky z transparentního účtu NS MAS 
nestačily. Podařilo se tak podpořit 
všechny žadatele, kteří si do vyhlá-
šené výzvy svou žádost podali.
Součástí LEADERfestu byl také zají-
mavý doprovodný program. Mimo 
exkurze po známých turistických cí-
lech a čejkovických vinařích v prv-
ním dnu, byl také pro den následu-
jící připraven v kulturním domě bo-
hatý společenský večer s koštem vín 
od vinařů z celého regionu.

LEADERfest – celorepublikové setkání
zástupců MAS u nás na Jižním Slovácku

MAS Jižní Slovácko
Ing. Josef Smetana

Nová zelená úsporám Light je nový 
dotační program pro nízkopříjmo-
vé domácnosti zaměřený výhrad-
ně na Rodinné domy. Program je 
určen k realizaci opatření vedou-
cích ke snížení energetické ná-
ročnosti RD. Žadatelem o podpo-
ru může být pouze vlastník nebo 
spoluvlastník rodinného domu.
Dále může být žadatelem pou-
ze ten, kdo má v RD trvalý pobyt 
a všichni členové jeho domácnos-

NZUL – dotační program Nová zelená úsporám light
ti pobírají ke dni podání žádosti 
o podporu starobní důchod nebo 
invalidní důchod 3. stupně, anebo 
žadatel v období mezi 12. 9. 2022 
a dnem podání žádosti o pod-
poru pobíral příspěvek na bydle-
ní. Podporována je výměna stá-
vajících výplní stavebních otvorů 
(okna a vchodové dveře) a zatep-
lení střechy, půdy či opláštění bu-
dovy. Maximální celková výše pod-
pory na realizaci úsporných opat-

ření je omezena na 150.000,- Kč  
a jedná se o 100% dotaci. 
Místní akční skupiny byly vybrány 
jako „podpůrný a odborný“ ad-
ministrativní „aparát“ pro žadate-
le. Místní akční skupina Jižní Slo-
vácko se do podpory NZUL také 
zapojila a žadatelé se mohou na 
MAS Jižní Slovácko obrátit. Kon-
takt Ing. Petra Křivánková, email: 
krivankova@jiznislovacko.cz
tel. 776 742 622.
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Pro turisty ale i obyvatele Slovácka začala sloužit nová 
sekce turistického portálu Slovácka. Na adrese www.
slovacko.cz/vylety se lze nyní inspirovat k jednoden-
ním výletům. 
„Naším cílem bylo, aby se mohli návštěvníci našeho 
regionu ale i místní podívat i po dalších zajímavých 

TAS - Turistická asociace Slovácko
Zdeněk Šmýd

T

místech. Myslím, že si každý najde nějaké místo, kam 
by se rád podíval, ať je to místo v přírodě nebo ve 
městě,“ uvedla Lucie Posypanková za organizaci Re-
gion Slovácko. 
Nápady kombinují městské cíle s přírodními, nabíze-
jí krátké vycházky i vyjížďky na kole, ukazují, jak zají-
mavě strávit s přáteli či rodinou den či půlden. Zpraco-
vané výlety informují i o náročnosti profilu či povrchu 
cest. Tímto způsobem turisté při plánovaní svých po-
bytů na Slovácku ušetří čas při hledání náplně. Stačí si 
vybrat z nabídky podle místa pobytu a pak vyrazit ven. 
Místní mohou nápady využít například při rodinných 
návštěvách, ale i pro vlastní víkendové výlety. Slovác-
ko je nejen malebné a pestré, ale i rozsáhlé a málokdo  
z obyvatel může říct, že ho zná dokonale celé. Nabíd-
ka webu se proto bude dál rozšiřovat, aby navržené 
cesty obsáhly skutečně celou oblast od Lanžhota přes 
Moravské Toskánsko a Chřiby až po Napajedla, Bojko-
vice či oblasti Horňácka a Kopanic. 
„Při své práci stále objevujeme nová a zajímavá mís-
ta, o kterých skutečně vědí jen lidé z nejbližšího okolí 
a mnohdy ani oni ne. Moc rádi je ukážeme tímto způ-
sobem i dalším zájemcům,“ doplnil Zdeněk Šmýd za 
Turistickou asociaci Slovácko.
Na pár tipů z našeho webu se můžete podívat ve fo-
togalerii na této stránce. 

Web nově nabízí výlety pro turisty i obyvatele Slovácka

Přechod velké Javořiny z Vápenek do Květné

Procházka na Súsedskou a za výhledy v PodchřibíKrajinou Moravského Toskánska s fotoaparátem



Kalendář akcí na Podluží
leden - červen 2023

K
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Datum Obec Název akce

leden 2023

2.1. Prušánky Tradiční ohňostroj

7.1. Lužice Krojový ples

7.1. Mikulčice Degustace pálenek

7.1. Tvrdonice Tříkrálová sbírka

7.1. Kostice Krojový ples

7.1. Hrušky Tříkrálová sbírka

7.1. Nový Poddvorov Tříkrálová sbírka

7.1. Starý Poddvorov Farní ples

8.1. Lužice Novoroční běh

8.1. Mikulčice Výstava ,,Město na vesnici?" na Chalupě F. M.

8.1. Josefov Tříkrálová sbírka

14.1. Týnec Krojový ples

14.1. Mikulčice Ples obce Mikulčice

14.1. Ladná Dětský karneval

14.1. Dol. Bojanovice Ples vinařů a přátel vína

14.1. Tvrdonice Ples Obce Tvrdonice

14.1. Lanžhot Krojový ples

15.1. Mikulčice Výstava ,,Město na vesnici?" na Chalupě F. M.

21.1. Hrušky Ples Drtichty

21.1. Týnec Hasičský bál

21.1. Moravský Žižkov Obecní ples

21.1. Tvrdonice Ples hasičů

21.1. Starý Poddvorov Rodičovský ples

21.1. Mikulčice Košt pálenek a kysaného zelí

21.1. Josefov Ples SDH Josefov, pyžamový

21.1. Prušánky Krojový ples

22.1. Mikulčice Výstava ,,Město na vesnici?" na Chalupě F. M.

27.1. Mor. Žižkov XVIII. Ples Regionu Podluží

28.1. Lužice Ples obce Lužice

28.1. Lanžhot Společenský ples města

28.1. Hrušky Farní ples

28.1. Dol. Bojanovice Společenský ples SRPDŠ

29.1. Mikulčice Výstava ,,Město na vesnici?" na Chalupě F. M.

29.1. Josefov Dětský krojový ples

únor 2023

4.2. Tvrdonice Krojový ples

4.2. Starý Poddvorov Obecní ples

4.2. Prušánky Společenský ples SRPDŠ

4.2. Ladná VIII. Obecní ples

4.2. Mikulčice Krojový ples

4.2. Dol. Bojanovice Krojový ples

5.2. Mikulčice Výstava ,,Město na vesnici?" na Chalupě F. M.

10.2. Nový Poddvorov Obecní ples

11.2. Hrušky Krojový ples

11.2. Moravský Žižkov Krojový ples

12.2. Starý Poddvorov Dětský karneval

17.2. Dol. Bojanovice Festival tolerance

18.2. Prušánky Čundrbál - Kapela starých časů

18.2. Ladná Lanštorfský fašank a obecní zabijačka

18.2. Lužice Fašaňková obchůzka, fašaňková zábava

18.2. Starý Poddvorov Krojový ples

18.2. Dol. Bojanovice Slovácký humanitární ples

18.2. Moravský Žižkov Fašank

18.2. Mikulčice Ples hasičů a myslivců

18.2. Josefov Ples obce Josefov, 70. léta

18.2. Tvrdonice Maškarní ples

19.2. Dol. Bojanovice Dětský krojový ples

Datum Obec Název akce

19.2. Tvrdonice Fašank DNS Pomněnka

19.2. Lužice Dětský karneval

24.2. Týnec Degustace vína

25.2. Tvrdonice Košt vín

25.2. Lužice Ples školy

26.2. Josefov Dětský maškarní karneval

březen 2023

4.3. Tvrdonice Dětsý karneval

4.3. Týnec Místní výstava vín

5.3. Tvrdonice Oslava MDŽ

11.3. Mor. Žižkov Degustace vín

11.3. Lanžhot Košt vín

18.3. Ladná VI. Setkání harmonikářů

18.3. Mor. Žižkov Výstava vín

25.3. Hrušky Přehlídka vín a sýrů

25.3. Mikulčice Country bál

25.3. Tvrdonice Vynášení Smrtky / Jarní výtvarná dílna / Jarní výstava

25.3. Dol. Bojanovice Místní výstava vín

26.3. Mikulčice Výstava historie v kresbách na Chalupě F.M.

26.3. Mor. Žižkov Vítání jara - vynášení Morany

26.3. St. Poddvorov X. ročník postup. pěvecké soutěže Zpěváčci Podluží

26.3. Tvrdonice Jarní výstava

26.3. Josefov Smrtnica

31.3. Lužice Nos s Andersenem v knihovně

duben 2023

1.4. Kostice Jarmark jídla, pití a řemesel

1.4. Tvrdonice Jarní výstava / Turnaj judo

1.4. Mikulčice Silniční běh Velká Morava, Velkomoravský košt vín

2.4. Mikulčice Výstava Historie v kresbách na Chalupě F. M.

2.4. Tvrdonice Jarní výstava

6.-8.4. Josefov Hrkačování

9.4. Prušánky Velikonoční zábava

9.4. Lužice Velikonoční košt

9.4. Mikulčice Výstava historie v kresbách na Chalupě F.M.

9.-16.4. Dol. Bojanovice Velikonoční výstava

15.4. Mikulčice Mikulecký bál

16.4. Prušánky Prušánský FOOD & Market

16.4. Mikulčice Výstava historie v kresbách na Chalupě F.M.

22.4. Hrušky XVII. Přehlídka dětských folklorních souborů

23.4. Mikulčice Výstava historie v kresbách na Chalupě F.M.

29.4. Hrušky Pálení čarodějnic

29.4. Josefov Josefovské posezení pod zeleným

30.4. Ladná Pálení čarodějnic

30.4. Lanžhot Běh městem

30.4. Mikulčice Výstava historie v kresbách na Chalupě F.M.

30.4. Dol. Bojanovice Pálení čarodějnic

30.4. Mor. Žižkov Pálení čarodějnic

květen 2023

6.5. Kostice Jarní posezení u Kopanky

6.5. Tvrdonice Soutěž v požárním útoku mladých hasičů

6.5. Tvrdonice Vítání jara Místní rybářský svaz dospělí

6.5. Josefov Májový volejbalový turnaj

7.5. Lanžhot Den matek

7.5. Mikulčice Výstava historie v kresbách na Chalupě F. M.

7.5. Tvrdonice Vítání jara rybářský svaz děti

13.5. Lužice Akce k týdnu pro rodinu, divad. představení Tetiny

14.5. N. Poddvorov Den matek

14.5. Tvrdonice Oslava Dne matek

Datum Obec Název akce

květen 2023

14.5. Josefov Operetní představení ke svátku matek

20.5. Týnec Rybářské závody pro dospělé

20.5. Lužice Setkání mužských sborů na Podluží

21.5. Týnec Rybářské závody pro děti

21.5. Kostice XV. ročník soutěž. přehl. dětských verbířů z Podluží

27.5. Prušánky Májové zpívání v Nechorách

27.5. Tvrdonice Den dětí MC Slunéčko

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

30.5. Dolní Bojanovice Místní výstava vín

červen 2023

1.6. Kostice Dětský den

2.-4.6. Tvrdonice 68. ročník nár. slavností Podluží v písni a tanci

3.6. Lužice Den dětí 

3.6. Dolní Bojanovice Otevřené sklepy

3.-4.6. Mikulčice Dny otevř. pam. domků na Chalupě F.M., Děts.den

4.6. Moravský Žižkov Den dětí

9.-11.6 Dolní Bojanovice Na kole do Bojanovic

10.6. Moravský Žižkov Volejbalová turnaj

10.6. Tvrdonice Otevřené sklepy Tvrdonice, Kostice

10.6. Týnec Obecní den

Datum Obec Název akce

11.6. Dol. Bojanovice Slavnost Těla a krve páně

16.-18.6. Dol. Bojanovice Na kole na Bojanovic

17.6. N. Poddvorov Den otevřených sklepů

17.6. Tvrdonice Soutěž v požárním útoku dospělí

17.6. Tvrdonice Rybářské závody dospělí

17.6. Týnec Den otevřených sklepů

17.6. Lužice Lužická míle

17.6. Lužice Rock na Cihelně

18.6. Dol. Bojanovice Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

18.6. Mor. Žižkov Božské srdce

18.6. St. Poddvorov Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

18.6. Mikulčice Výstava ,,Podlužácký ornament" na Chalupě F. M.

18.6. Tvrdonice Rybářské závody děti

23.6. Prušánky Svatojánská noc

23.-25.6. Dol. Bojanovice Na kole do Bojanovic

24.-25.6. Prušánky K Nechorám do sklepa - Otevřené sklepy

24.6. Tvrdonice Zahradní slavnost - oslava 100 let založení knihovny

24.6. Josefov Dětský den

25.6. Mikulčice Výstava ,,Podlužácký ornament" na Chalupě F. M.

30.6.-2.7. Dol. Bojanovice Na kole do Bojanovic
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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)

XVI. ročník 
nepostupové přehlídky dětských 
folklorních souborů na Podluží

X
Dne 12.11.2022 se v sále restaurace Podlužan  
v Lanžhotě uskutečnil XVI. ročník nepostupové pře-
hlídky dětských folklorních souborů na Podluží. Cel-
kem se zúčastnilo pět souborů z obcí Podluží - Slu-
néčko z Dolních Bojanovic, Pomněnka z Tvrdonic, 
DFS Žižkovjánek z Moravského Žižkova, DFS Kordul-
ka ze Starého Poddvorova a Folklorek z Lužic. Pře-
hlídku zahájil starosta Mgr. Ladislav Straka, spolu  
s místostarostkou Mgr. Petrou Říhovou z Lanžhota  
a předsedou Regionu Podluží Mgr. Vojtěchem Pospí-
šilem. Celým pořadem provázela Eliška Petrlová. Na 
začátku programu přehlídky a na samotném konci 
pořadu, nám zpříjemnila odpoledne CM z Lanžho-
ta, pod vedením p. Jana Omasty a p. Kláry Vojáč-
kové. Děkujeme všem zúčastněným, Městu Lanžhot  
a také podpoře Jihomoravského kraje a sponzora Ra-
cio, s.r.o. 
Kateřina Paulíková, fotoreportáž na str. 24

XVI. ročník přehlídky dětských folklorních souborů na Podluží

Změna programu vyhrazena



Z Hradiště do Ostrohu
Já jsem si v posledních letech stez-
ky kolem „Baťáku“ oblíbil jako 
ideální výchozí trasu při svých cyk-
lotoulkách do Jeseníků, Orlických 
hor, do Beskyd apod. Po rovin-
ce se totiž celkem rychle přiblížíte  
z Břeclavi k nějakým těm horám na 
severu… Ale dobře, berme to jako 
rodinný výlet s dětmi, co zvládnou 

ujet za celodenní výlet asi padesát-
ku. V tom případě doporučuji po-
sunout se z Podluží vlakem do Sta-
rého města u Uherského Hradiš-
tě, které bude pro tentokrát star-
tem. Zdatnější cyklisté se samo-
zřejmě mohou nechat svézt až do 
Otrokovic a užít si více přístavišť. 
Startující ze Starého Města se cyk-
lostezkami po Nádražní, Brněnské  

a Hradišťské ulici dostanou k pří-
stavišti Staré Město. Jen malý kou-
sek níž po proudu je plavební ko-
mora a za ní se Baťův kanál napo-
jí do řeky Moravy. A právě po hrá-
zi Moravy pojedeme pěknou as-
faltovou stezkou do Kostelan nad 
Moravou. Cestou se určitě stavte 
v občerstvení „Zašívárna U Osla“, 
třeba na utopence…
V Kostelanech se dáte doleva po 
nýtovaném mostě a Uherskohra-
dišťská stezka vás dovede k Novo-
veským štěrkovým jezerům, kte-
ré v létě příjemně osvěží. Stejně 
jako pivko v nedaleké hospůdce 
Na peróně v Ostrožské Nové Vsi. 
Pokračujte směr Uherský Ostroh, 
kde doporučuji navštívit zámek ze 
16. století. 

Buďte (ve) Veselí
Z Uherského Ostrohu vás vyve-
de krásný most pro pěší a cyklis-
ty přes řeku Moravu a po Strážnic-
ké cyklostezce se dostanete až do 

Když se řekne Baťův kanál, asi hned každý ví, o co 
se jedná. Historická vodní cesta byla vybudované 
v letech 1934 až 1938, měla délku 52 km a spojo-
vala Otrokovice se Sudoměřicemi, kde se za po-
moci výklopníku překládalo hnědé uhlí z želez-

ničních vagonu do lodí a na remorkérech se pře-
pravovalo do Otrokovic. Dnes si trasu můžete pro-
jet nejen na palubě lodí, ale také po pohodlné ro-
vinaté cyklostezce. My jsme zvolili úsek z Uherské-
ho Hradiště a výlet zakončíme v Hodoníně. 

Tip na výlet 
Text a foto Petr Hynek

T Baťův kanál:
na kole i lodí

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

Cyklostezka většinou kopíruje Baťův kanál
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Přístav ve Strážnici

Veselí nad Moravou. Tady nezapo-
meňte vyhledat přístav, který vás 
navede zpět na Baťův kanál. V pří-
stavu funguje také půjčovna lodí 
a během prázdnin vyplouvají pra-
videlné výletní plavby. Proč si ne-
zpestřit výlet? Jinak pokračujte dál 
po proudu po cyklostezce nazvané 
příznačně Baťův kanál. 

Mezi Moravou a Baťákem
Někde na úrovni obce Vnorov 
zbystřete, jak uvidíte most přes ka-
nál. Měli byste se dát doleva. Když 
totiž pojede dál rovně do přísta-
viště Vnorovy, budete se pak mu-
set asi půl kilometru vrátit. Nicmé-
ně to stojí za to. Chvilku totiž jede-
te po poměrně úzké hrázi mezi dvě-
ma vodními toky – vlevo máte Mo-
ravu a vpravo Baťův kanál. V přísta-
vu vás obslouží milá paní ve stánku  
s občerstvením, aby vás hned varo-
vala, že tady cesta končí. Takže hez-
ky zpátky k mostu a kolem Baťáku 
do Strážnice. Je fajn se zdravit s pro-
jíždějícími kapitány svých nebo vy-
půjčených plavidel, vždyť všichni 
jsme na cestě odněkud někam. 

A kdo má zase žízeň, může před 
Strážnicí navštívit Ostrov Pepka 
námořníka, nebo si ještě vychut-
nat jízdu Zámeckým parkem a dát 
si potom Bernarda a něco na zub  
v přístavu ve Strážnici. Hned ved-
le je vyhlášený Skanzen Strážnice. 

Přístav Petrov
Stále kolem kanálu se dostanete 
do dalšího vyhlášené přístavu v Pe-
trově. I tady je půjčovna lodí, nabí-
jecí stanice elektrokol a v Plovou-
cí kavárně dělají vynikající kafe!  
U plavební komory pod přístavem 
pak můžete pěkně shora z mostku 
sledovat, jak vlastně celé to zařízení 
funguje. Hlavně dětem se bude ta-
hle „atrakce“líbit. 

Občerstvení u výklopníku
A jízdu kolem Baťova kanálu za-
končíme u Výklopníku u Sudomě-
řic. Dneska už se tu uhlí nevyklá-
pí, ale objekt slouží jako vyhlídková 
věž a hned vedle můžete vyklopit 
pár drobných z peněženky za vý-
borné speciality z grilu. Jo a v létě 
tu bývají i menší koncerty. 

Přístav Hodonín - konečná
Dál už kolem Radějovky vás nohy 
dovedou k přístavišti Skalica. Mu-
síte k němu přejít po mostku přes 
zdymadlo. Cyklostezkou Baťův ka-
nál zpět na moravské straně se do-
stanete do Rohatce a pak až do  
přístaviště Hodonín, zde ovšem už 
na řece Moravě. 

Trasa
Celá trasa má zhruba 50 km, jedná 
se o nenáročnou vyjížďku, což do-
kazuje celkové převýšení pouhých 
cca 30 m (třeba při svých toulkách  
v horách mívám až 2000 m za 
den). Trasa je vhodná pro všechny 
typy kol, snad s výjimkou silničních 
„žiletek“. Tak třeba na jaře – šťast-
nou cestu!
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V Zámeckém parku ve Strážnici

Mezi dvěma toky - vlevo Morava, vpravo Baťův kanál Zámek v Uherském Ostrohu

Výklopník u Sudoměřic

Oficiální informace o Baťove kanálu třeba 
zde: www.batacanal.cz
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