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Žně
Už po čtvrté se uskutečnil v naší 
obci program historických žní. 
Organizaci celé akce předchá-
zela řada složitých příprav. Pro-
gram byl rozdělen na dvě části, z 
nichž první část se konala na poli 
za Myslivnou u Kyjovské ces-ty. 

Návštěvníci byli svědky ukázky 
polních prací, které zahrnovaly 
například žnutí, sečení a vázání 
obilí. Poté následoval slavnostní 
průvod ke Slovácké chalupě. Zde 
byly pro všechny zúčastněné při-
praveny scénky, ukázky práce na 
historických strojích spojené se 
žňovými pracemi a občerstvení. 
Celý pořad byl doplněn o hudeb-
ní program.Pořadatelům a všem 
účinkujícím, kteří věnovali přípra-
vě svůj volný čas, patří velký dík.

Krátké a delší zprávy
• Již třetí ročník Trak toriádyse 
konal v sobotu 27. července v lo-
kalitě Rybníčky. Traktoristi z blíz-
ka i z dáli změřili své síly. Vítězný 
pohár si odnesla trojice borců z 
Josefova ve složení Michal To-
máštík, Michal Uhýrek a Jiří Pet-

řík, kteří zvítězili se svým strojem 
Zetor 25A. Akci, která se každo-
ročně koná pod záštitou Sboru 
dobrovolných hasičů, moderoval 
stařeček Luďa Bílík. 
• Hasičskou noc pravidelně zaš-
tiťuje Sbor dobrovolných hasičů. 
Hlavním organizátorem z řad ha-
sičů se i letos stal Štěpán Komos-
ný. Na pódiu Myslivny se 30. srp-
na v programu vystřídaly kapely 
jako Šroti, Větší polovina, Five 
Life a MAD PEET & Hustla. 
• Letní kino promítalo letos od 
31. července do 3. srpna. Mezi 
divácky nejúspěšnější se zařadil 
španělský film Nic nás nerozdělí, 
který byl natočen podle skutečné 
události. Mezi dalšími se promí-
taly také české filmy Jedlíci aneb 
sto kilo lásky, Láska je láska nebo 
Tady hlídám já.
• Zahrávání hodů a Zarážání hory 
byly plánovány v termínu 25. srp-
na. Díky nepříznivému počasí se 
organizátoři rozhodli obě akce 
rozdělit. Zatímco Zahrávání hodů 

se konalo v plánovaném termínu 
v Obecním domě, příznivci Za-
rážání hory si museli počkat na 

nový termín do neděle 1. září

Zahrádkářské dny
Členové místní organizace Čes-
kého svazu zahrádkářů pořádali 
letos v pořadí již pátý ročník Za-
hrádkářských dnů. Hlavním cí-
lem organizace je poukazovat na 
šikovnost ob-čanů, kteří pěstují 
ovoce, zeleninu, květiny či jinak 
zvelebují své domky a zahrady. 
Letošní výstava byla spojena se 
sobotní přenáškou paní Petry 
Švábíkové na téma Aromaterapie 
v běžném životě a nedělní vinař-
skou besedou. Program výstavy 
ukončila nedělní v pořadí již dru-
há módní přehlídka. Ta byla ve 
znamení různorodosti. V průběh 
odpoledne představily modelky, 
„modelčata“ a modelové zboží z 
obchodů Sport Kamila či butiku 
Petra z Břeclavi, pletené zboží 
zapůjčila Jitka Ištvánková, firma 
BOTEKO oživila modely doplňky 
z řad kabelek a deštníků.Závěr 
přehlídky se neobešel bez spo-
lečenských a svatebních šatů, 
které představila majitelka sa-
lonu Romance Kyjov paní Jana 
Kuchařová. Oživením přehlídky 
bylo vystoupení svěřenkyň Fit-
ness clubu z Lužic. Za přípravu 
programu byli organizátoři bohatě 
odměněni mohutným potleskem.
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Hody
Tolik dešťových kapek, kolik zkro-
pilo letošní Hrušecké hody, ne-
padlo od roku 1999, odkdy jsou 
hody pořádány v areálu u ško-
ly. To však neznamená, že by 
hody neproběhly. Zahájeny byly 
sobotním Předhodovním zpívá-
ním, v kterém se kromě domá-
cích mužáků a sólistů představili 
také mužáci z Tvrdonic a Kostic, 
Šardic, ženský sbor z Kostic a 
taneční soubor Svéráz. Také vý-
stavy v budově základní školy se 
těšily návštěvě svých obvyklých 
příznivců, pro které byly otevře-
ny po všechny tři hodové dny. 
A jak hodnotí průběh letošních 
hodů nejdůležitější organizáto-
ři – hrušecká chasa? Hrušecké 
hody bývají každoročně ve zna-
mení teplých a slunečných dnů. 
Do poslední chvíle to předpověď 
slibovala i letos. Chlapcům při 
přípravách počasí přálo, a tak jim 
šla práce rychle od ruky. To nej-
nutnější měli už ve čtvrtek hotové 
a s klidným svědomím se mohli 
těšit na hodové veselení. Radost 
nám ale překazila náhlá změna 
v předpovědi počasí, podle které 
měly být celé hody deštivé. I když 
jsme tomu nechtěli uvěřit, téměř 
po dvaceti letech nám hody více-
méně propršely. Sobotní úklid si 
děvčata odbyla v pláštěnkách a 
kapucích a také v nejistotě, zda 
chystat večerní zábavu venku 
nebo v tělocvičně. Mužáci raději 
počítali s mokrou i suchou vari-
antou, ale nakonec po „obúchá-
ní“ mokrého zeleného mohli zpí-
vat venku. Zdařilý sobotní večer 
v nás vzbudil naději, že by hody 
přece jenom mohly vyjít. I přesto 
jsme v neděli sledovali interneto-
vé radary a mnohé z nás bolelo 
za krkem od neustálého pozoro-

vání oblohy. Jelikož máme stárky 
na dolním konci Hrušek, vyšel ne-
dělní průvod s menším zpoždě-
ním. Pod zelené jsme však přišli 
v suchu, stihli odtancovat několik 
sól a přivítat přespolní krojované. 
Odpolednímu dešti jsme se sna-
žili vzdorovat, ale při přespolním 
sóle už jsme se neubránili a raději 
ho odtancovali v tělocvičně. Ve-
černí déšť už většině lidí zřejmě 
nevadil, protože zábava trvala do 
brzkých ranních hodin. Alespoň 
v pondělí nám bylo víc přáno a 
celý den jsme hodovali venku. V 
chladném večeru se zahříval kaž-
dý po svém, málokdo si však vy-
stačil s kabátem. V úterý se nám 
dokonce ukázalo i sluníčko, a tak 
kluci v dobré náladě odešli na 
vyhrávky. Děvčata mezitím při-
pravovala večerní program. Aby 
té vody nebylo za letošní hody 
málo, odpoledne se opět což bo-
hužel narušilo i průběh vyhrávek. 
Na sraz k první stárce odcházela 
děvčata ještě pod deštníky, ale 
před průvodem se počasí opět 
umoudřilo a vydrželo až do půl-
nočního sóla. Stejně jako v neděli 
však mělo vliv na účast přespol-
ních. I scének zde bylo méně než 
obvykle, ale díky výkonům z řad 
domácích byla zábava zaručená. 

Dýňobraní
V měsíci září se konalo již tradič-
ní dlabání dýní a to nejen s cílem 
získat výživná, drahocenná se-
mena, ale i vytvořit nějakou po-
stavu, strašáka, prostě cokoliv, co 
nám naše fantazie a počet dýní 
dovolí. Asi bylo příliš optimistické 
připojit k heslu dovětek i dědina, 
neboť v tomto roce bylo výtvo-
rů zatím od počátků konání celé 
akce nejmenší počet. Přesto jsou 
díla velmi pěkná, vydařená. Vě-

říme, že vaše výtvory udělaly ra-
dost jak vám samotným tak i ná-
hodným kolem-jdoucím. Vítězům 
srdečně blahopřejeme a děkuje-
me všem aktivním účastníkům i 
voličům za vloženou energii.

Štafetový běh
V pondělí 7. října se již po pat-
nácté uskutečnil Štafetový běh 
Boba Zháňala. Letos běželo de-
set štafet, což je 200 dětí z 2. - 
5.tříd.Hlavním hostem byla již po 
několikáté Barbora Špotáková, 
která si udělala čas i přesto, že 
má mateřské povinnosti. Bára 
přivezla s sebou překvapení v 
podobě letošního mistra světa v 
hodu oštěpem, Vítězslava Vese-
lého. V 16:00hod již tradičně pan 
Zháňal za asistence V. Veselého 
odstartoval závod výstřelem ze 
startovací pistole. Postupně svůj 
okruh, za mohutného povzbuzo-
vání diváků, oběhli druháci, tře-
ťáci, čtvrťáci i páťáci. Po několika 
letech zažila velký úspěch i naše 
domácí štafeta, která jen těsně 
skončila na krásném 2. místě.
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Výcvik psů
Neúprosně se přiblížil konec roku 
a s jeho koncem jsme i my pro le-
tošní rok uzavřeli naše výcvikové 
a výstavní aktivity.Naše posled-
ní společné setkání proběhne 
28.12.2013 od 9hod., název akce 
je DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
Může se jí zúčastnit i široká ve-
řejnost.Součástí programu budou 
ukázky obran a úplně poprvé se 
na našem cvičáku bude pořá-
dat COURSING. Jsou to běhy 
na dráze za kusem hadru, něco 
podobného jako závody chrtů.
Kdo by to chtěl se svým pejskem 
zkusit,rádi každého uvítáme.Ne-
dílnou součástí je i prezentace 
našich pejsků na různých spor-
tovních a výstavních soutěžích.
Vynikajících výsledku dosáhl 
pes Jožky Přikaského, Orthon,z 
Josefovských búd. Zúčastnil se 
výstav v ČR,RAKOUSKU,SLO-
VENSKU,kde získal titul Sloven-
ský šampion krásy.Naše skvrnitá 
fena Evellyne získala titul Klubo-
vá vítězk aSlovenska .Jelikož po 
té měla štěňátka,tak dalších vý-
stav se v tomto roce nezúčastni-
la. Ale i ostatní členi našeho klu-
bu se zúčastňovali různých akcí a 
myslím,že tímto způsobem jsme 
dobře reprezentovali naši obec.

Ze školy
Pro tento školní rok jsme se do-
mluvili se vzdělávací společností 
Education services (zastupova-
nou p.Pavlem Stancem) na spo-
lupráci při výuce anglického ja-
zyka. Naše hodiny jsme obohatili 
o působení rodilých mluvčích ve 
všech třídách, kde se angličtina 
vyučuje (od 3. po 9. třídu). Kaž-
dý měsíc k nám přijíždí Hana a 
Tomy a s každou z uvedených 
tříd si celou hodinu povídají jen a 

pouze anglicky... Smlouvu máme 
na celý školní rok a zdá se, že 
děti ztrácí ostych více mluvit a 
docela se jim to líbí. Už jsme se 
také domlouvali na možnostech 
zahájit případnou výuku s ro-
dilými mluvčími i pro veřejnost. 
Bude záležet na zájmu. Ukáz-
ková hodina proběhla 24.9. a od 
října už k nám rodilí mluvčí jezdí 
pravidelně každý měsíc (2.úterek 
vdaném měsíci).Koncem měsíce 
září ještě proběhla exkurze pro 
9.třídu do geoparku na Turoldu u 
Mikulova.Třídu doprovázela třídní 
učitelka Hana Ammerová.Tradič-
ní štafetový běh Boba Zháňala v 
Hruškách se letos konal 7.10. a 
byl pro nás velmi úspěšný –naši 
běžci obsadili ve tvrdé konkuren-
ci pěkné 4.místo a dokonce první 
část štafety (naši druháci) předá-
vali štafetový kolík třeťákům na 
2.místě! Z našich současných at-
letických hvězd se na závod přije-
li podívat Bára Špotáková (olym-
pijská vítězka v hodu oštěpem) 
a její tréninkový kolega a mistr 
světa v této disciplíně Víťa Vese-
lý. Jako obvykle předávali ceny a 
pak docela dlouho rozdávali au-
togramy a fotili se s dětmi. Snad 
to pro děti bude dobrá motivace 
u sportu vydržet.V říjnu připravila 
p.uč.Vanda Bušková dva projek-
tové dny. Pro 6.třídu to byl Pravě-
ký den (oblečení, potrava, nástro-
je, bydlení –budování přístřešku 
ve větrolamu...). Pro 7.třídu byl 
projekt na téma Kláštery, mniši, 
církev...seznámení s historií kláš-
terů a životem v nich,  s rituály a 
specifickými výrazy vycházejícími 
z náboženských rituálů. Muzeum 
a galerii navštívili osmáci sp.uč.
Ammerovou, která zde učí výtvar-
nou výchovu. Posledního října se 
uskutečnil zájezd zaměstnanců 

školy (a školky) do divadla v Brně 
na muzikál Chicago. V listopadu 
jsme hodnotili první čtvrtletí toho-
to školního roku –7.11. proběhla 
jak porada, tak většina třídních 
schůzek. Na exkurzi do naší ČOV 
se vypravili šesťáci, ještě jim zů-
stává doplnit si vědomosti a pře-
hled o úpravách vody návštěvou 
vodárny (úpravny) v Moravské 
Nové Vsi. Ve stejný den se fotili 
naši prvňáčci –Moje první třída 
(určitě bychom našli téměř kaž-
dý tuto památnou fotku doma). 
A také se páťáci podívali do br-
něnského zmodernizovaného 
planetária. Vpodvečer pro naši 
veřejnost měli připravenu Austrá-
lii. Tentokrát se nemohl zúčastnit i 
jejich syn Jirka, kterému se právě 
v tomto čase zhoršila jeho nemoc 
(svalová atrofie), která ho upou-
tává na vozík. Přesto jsme mohli 
na promítnutých ukázkách vidět, 
kam se celá rodina i s Jirkou na 
vozíku dokázala vyšplhat. Je to 
obdivuhodné a budeme jim moc 
fandit. Další den se osmá třída v 
rámci zeměpisného projektového 
dne seznámila s využitím geo-
grafických informačních systémů 
v praxi. Projekt ve spolupráci s 
externími lektory připravila p.uč.
Juráňová. Na konci měsíce nám 
z Hodonína přivezli putovní vý-
stavu žákovských prací z výtvar-
ného sympozia, které proběhlo 
na jaře v Mikulčicích k výročí pří-
chodu Konstantina a Metoděje na 
Moravu. Za naší školu se zúčast-
nily Martina Řehánková a Katka 
Fukalíková. Všechny obrazy, kte-
ré žáci a studenti na sympoziu vy-
tvořili, můžete vidět u nás ve ško-
le v I.patře. Výstava u nás potrvá 
do začátku ledna 2014.
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Odpočinková zona
Obnovu narušené krajiny v mís-
tě, kde je devatenáct let uzavřená 
skládka, chystají v Kosticích. Z 
místa vznikne odpočinková zóna.
„Rekultivaci uzavřené skládky v 
lokalitě Hranička připravujeme už 
několik let. Až nyní se nám ale ko-
nečně podařilo dosáhnout na do-
tace z Evropské unie. Zhotovitel 
díla už je nějakou dobu vybraný 
a do konce ledna podepíšeme i 
smlouvu o dílo,“ přiblížila aktuální 
dění kolem staré skládky kostická 
starostka Anna Bradávková.Na 
znovuoživení krajiny v místě, kde 
dřív končil komunální odpad, se 
Kostickým podařilo získat dvacet 
milionu korun. Zbylé dva miliony 
zaplatí z obecních peněz. „Jsme 
moc rádi, že se nám dotaci po-
dařilo získat, protože z vlastních 
peněz bychom si tak velkou in-
vestici nemohli dovolit. Práce by 
měly začít v dubnu, ukončení je 
plánované na třetí čtvrtletí letoš-
ního roku,“ sdělila Bradávková.
Úspěšný poprázdninový víkend 
zažili judisté Soukromé školy bo-
jových sportů Břeclav a oddílu 
juda Kostice.Do své sbírky přida-
li na dvou turnajích v Malackách 
a v Brně dalších devět medailí a 
získali cenné body pro postup na 
přebor České republiky. Do Mala-
cek se vypravili břeclavští judisti 
Anna Třináctá a Filip Esterka. Za 
Kostice nastoupila Marie Netopi-
líková, Lucie Bartošová, Lukáš 
Bartoš a Drahomír Barkoci.

Sběr stříbra
A malacké prostředí Břeclava-
nům svědčilo. „V konkurenci sto 
dvaceti závodníků tam vybojoval 
Filip Esterka skvělé druhé místo, 
Třináctá pak vystoupila na stu-
peň nejvyšší a získala pro sebe 

zlatou medaili. V neděli zástupci 
břeclavského i kostického oddílu 
juda bojovali o medaile a cenné 
body v Brně, kde se konalo tře-
tí kolo Českého poháru s mezi-
národní účastí.„Tato soutěž se 
vyznačuje vysokou náročností, 
a tím pádem velmi těžkou konku-
rencí. Sešlo se zde skoro pět set 
judistů z pěti evropských zemí,“ 
vysvětlila Krásná obtížnost br-
něnského podniku.Mezi mladšími 
žáky nastoupil k bojům o medaile 
zástupce břeclavského juda Ši-
mon Slaný, v kategorii starších 
žákyň bojovala Aneta Straková a 
Tereza Pilátová. Starší žáky zde 
zastupoval zkušený Miroslav Tr-
žil.„Jako první nastoupil k bojům 
Slaný, který porážel své soupeře 
s nečekanou lehkostí. V boji o 
postup do finále se setkal se slo-
venským judistou, který ho pora-
zil. Slaného pak čekal rozhodují-
cí zápas o třetí místo, ve kterém 
krásným hodem soupeře na záda 
zvítězil,“ popsala boj o bronz tre-
nérka.Těžké boje sváděla v ka-
tegorii do 40 kg Aneta Straková. 
Zde se projevil její váhový handi-
cap, kdy byla Straková pro malý 
počet závodnic nasazena do vyš-
ší váhové kategorie.Nejen váho-
vý handicap provázel její boje, ale 
Aneta se musela srovnat během 
turnaje i s lehkým zraněním. Nic 
však této bojovnici neubralo na 
síle a touze po medaili. Po vyčer-
pávajících bojích nakonec Stra-
ková přece jen získala bronzovou 
medaili.Druhou zástupkyní něž-
ného pohlaví byla Tereza Piláto-
vá v kategorii starších žaček nad 
60 kg. „Na této soutěži předvedla 
Tereza krásné judo, ve kterém byl 
znát důrazný boj o úchop. Nechá-
vala za sebou jednu soupeřku za 
druhou až do boje o finále. Zde 

sice podlehla soupeřce z Polska, 
ale vzápětí zvítězila v boji o třetí 
místo,“ chválila Krásná svou svě-
řenkyni. Pilátová tak přidala tak 
další bronz a získala pro tým cen-
né body.Posledním soutěžícím z 
břeclavského oddílu byl Miroslav 
Tržil, který nastoupil ve váze nad 
73 kg. A čekala se od něj medaile.

Rozhodla váha
Dlouho to vypadalo, že tržil nena-
jde konkurenci, pak ale narazil. 
„Mirek je velmi zkušeným závod-
níkem, s výrazným technickým 
vzestupem. Své soupeře porážel 
s velkou jistotou. V boji o postup 
do finále se setkal se soupeřem 
vážícím 106 kg. Přestože byl ten-
to boj velmi vyrovnaný, nakonec 
skončil úspěchem soupeře,“ kr-
čila rameny břeclavská trenérka.
Tržil se ale nevzdal. Také kostič-
tí závodníci bojovali o medaile a 
cenné body potřebné k postupu 
na mistrovství republiky. Nejlépe 

se dařilo Lukáši Svobodníkovi, 
který v hmotnosti nad 73 kg bojo-
val o bronzovou medaili s dalším 
reprezentantem Polska, kde však 
podlehl, a zůstal na nepopulár-
ním čtvrtém místě.O další bronz 
bojovala i Denisa Petrášová. Ani 
této závodnici se však nedařilo 
a obsadila taktéž „bramborovou“ 
pozici. Další kostičtí bojovníci Jiří 
Trubač a Jakub Kováč byli vyřa-
zení už v kvalifikačních bojích.
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Zelňačka cup
Další ročník soutěže ve vaření 
zelňaček se konal v sobotu 31. 
srpna v parku Rasovna. Tentokrát 
se jí zúčastnily družstva Ženy v 
pokušení, TJ Sokol, Nezávislí ne-
zaměstnaní a obec Ladná, která 
získala největší počet hlasů a zví-
tězila. Pro děti připravilo Pohos-
tinství U Parku na rozloučenou s 
prázdninami opékání špekáčků u 
táboráku. 

Opravy dětského hřiště 
Rasovna
Každý rok opravují zaměstnanci 
obecního úřadu dětské hřiště na 
Rasovni. Kromě běžného opo-
třebování se musí opravit pře-
devším „závady“, které způsobí 
naše děti a mládež. Ukradené 
úpony u pyramidy, odtržená se-
dátka z houpačky, několikrát do 
roka poškozené oplocení atd. 
Rádi bychom požádali doprovod 
dětí, aby dohlédl na to, jestli se 
zrovna jeho dítě nehoupe na drá-
těném pletivu, které na toto do-
vádění není určeno. Oplocení je 
zde především z důvodu ochrany 
pískoviště před psími výkaly. Sa-
mozřejmě není možné ohlídat, co 
se děje na hřišti po nocích, ale 
dospělí mohou své dítě hrající si 
na hřišti usměrnit. Je to na Vás, 
v jakém prostředí si budou Vaše 
děti hrát.Na základě každoroční 
revize byly některé herní prvky 
doplněny dopadovou plochou (pí-
sek), opraveny sedačky na váho-
vé houpačce, do-plněny úpony na 
pyramidě, opraven herní prvek se 
skluzavkou v částce 5.000,-Kč. 

Předhodové zpívání
V pátek 20. září se konalo 15. 
předhodovní zpívání které kaž-
doročně pořádá Slovácké sdru-

žení Lanštorfčané. Kromě jejich 
vy-stoupení se prezentovali sbo-
ry ze Staré Břeclavi, Prušánek 
a Kosticko-Tvrdonský sbor. Své 
taneční umění předvedl náro-
dopisný soubor Břeclavan. Celý 
program doprovázela cimbálová 
muzika Břeclavan. Hostem pořa-
du byl lidový zpěvák Jožka Černý 
ze Staré Břeclavi.V sobotu 21. 9., 
v neděli 22.9. a v sobotu 28.9. se 
konaly tradiční ody a hodky pod 
májů v parku Rasovna. K tanci 
hrála dechová hudba Legrúti. V 
ladenské chase letos byl velký 
počet chlapců a i přes počáteční 
potíže a problémy čítala nakonec 
20 krojovaných. Pro letošní hody 
nebyl opět zvolen stárek, takže se 
této funkce na žádost obce ujali 
bratři Martin a Jenda Hrdličko-
vi. Poděkování patří nejen všem 
krojovaným a jejich rodinám, ale 
také Filipovi Šúňovi, Tadeáši Ho-
došimu a Ondřeji Černému za 
obsluhu muzikantů a zaměstnan-
cům obce, kteří se ve velké míře 
zasloužili o zdárný průběh celé 
akce.

Drakiáada
V sobotu 19. října uspořádala 
obec tradiční Drakiádu pro děti. 
Nad fotbalovým hřištěm se v pěk-
ném počasí prohánělo několik 
desítek draků. Děti obdržely di-
plom, sladkou odměnu a omalo-
vánky, na závěr si opekly u ohně 
špekáček.

Lanštorfčané
Letos jsme začali účastí na Tvr-
donských Národopisných Slav-
nostech 8.6.2013. Tento ročník 
byl jubilejní již 60, kde byli po-
stupně představeni všichni Stárci 
Podluží z minulých ročníků. Ná-
sledovala Přehlídka mužských 

sborů v Lanžhotě 15.6.2013, kte-
rá má již 10 letou tradici. Příštího 
ročníku 2014 se ujal sbor z Hru-
šek.10.8.2013 Lanštorfčané za-
zpívali na Předhodovním zpívání 
v Prušánkách.17.8.2013 jsme již 
tradičně zpívali u kapličky v Zaje-
čí30.8.2013 měli své zastoupení 
chlapi z Ladné na Večeru plných 
duet v Charvátské Nové Vsi.Dne 
7.9.2013 byl náš sbor pozván do 
Pohořelic na oslavu 10. výročí 
založení místního sboru mužá-
ků.U nás v Ladné jsme 20.9.2013 
připravili tradiční Předhodovézpí-
vání, na kterém se kromě naše-
ho sboru prezentovali sbory z 
ze Staré Břeclavi, Prušánek, a 
Kosticko-Tvrdoncký sbor. Dále 
Národopisný soubor Břeclavan a 
všechny doprovázela Cimbá-lová 
muzika Břeclavan. Hostem pořa-
du byl lidový zpěvák Jožka Černý 
ze Staré Břeclavi. 5.10.2013 byli 
Lanštorfčané opět jako každý rok 
v Brně na akci Pochod Morava-
nů. 10.11.2013 jsme u místního 
vinaře Stanislava Holuba ochut-
nali nová Svatomartinská vína, 
kde nechyběla lidová písnička v 
našem podání. Bude to jistě nová 
tradice v Ladné. V listopadu jsme 
zazpívali na Výstavní galerii na-
šeho kamaráda Libora Vymyslic-
kého, která se konala v Lázních 
Lednice. Místním hostům se na-
tolik zalíbil náš zpěv, že nás oslo-
vili a my si večer s lidovou pís-
ničkou ještě jednouzopakovali. 
5.12.2013 jsme zpívali koledy u 
kostela při příjezdu sv. Mikuláše. 
11.12.2013 zpíváme opět koledy 
u kostela v rámci akce Česko zpí-
vá koledy. Závěrem bych chtěl za 
Slovácké sdružení Lanštorfčanů 
popřát všem klidné a pohodové 
prožití svátků vánočních a hodně 
zdraví a štěstí v roce 2014.
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Den koní v Lanžhotě
Už třetím rokem pořádá občan-
ské sdružení Koňské stezky Pod-
luží prázdninovou akci Den koní 
v Lanžhotě. Letos připadl na so-
botu 17. srpna. A nejenom, že 
nám počasí přálo, i divácky byla 
tato akce hojně navštívena nejen 
z řad domácích příznivců, ale jak 
už se stalo u nás zvykem, i ne-
malým počtem přespolních divá-
ků.Hlavním a  neměnným bodem 
programu byla vozatajská soutěž 
O pohár starosty města a  wes-
ternová soutěž O  pohár rančera. 
Vozatajské soutěže se zúčastnilo 
celkem dvanáct spřežení, z toho 
jeden z Moravské Nové Vsi. Ví-
tězem této soutěže se stal Zde-
něk Uher ml. s párem haflinských 
klisen. Westernová soutěž měla 
dvě kola a  to praporkovou sou-
těž a jízdu mezi barely – Barrel-
race. Soutěže se zúčastnilo sedm 
jezdců z  řad našeho sdružení a  
jedna jezdkyně z Kostic. Ve wes-
ternové soutěži opět zvítězil, a to 
už po třetí v řadě, teprve dvanác-
tiletý Michal Blažej s  kobylkou 
Delta Jane. Všichni tři vítězové 
jsou naši mladí a nadějní jezd-
ci Letošními hosty Dne koní byli 
kovbojové z Bezměrova, kteří 
nám předvedli své umění s biči, 
lasy a kolty. Jsou to mladí kluci, 
kteří se zúčastňují různých soutě-
ží v tomto oboru a  mají na svém 
kontě nejeden republikový titul.
Během odpoledne si samozřejmě 
přišly na své i děti, které trpělivě a 
s elánem si vystály frontu na sve-
zení na koni a po skončení pro-
gramu měly možnost se povozit 
i na vozech. Novinkou letošního 
Dne koní byla westernová scén-
ka secvičená členy našeho sdru-
žení.I  přes krátkou dobu přípravy 
na tuto scénku se podle divácké-

ho ohlasu stala nejlepším bodem 
programu, protože zde nechy-
bělo napětí, romantika a trocha 
nadsázky. Věříme, že se nám v 
příštím roce podaří opět připravit 
nějakou poutavou podívanou pro 
naše stálé příznivce a  přilákat ty, 
kteří ještě naše akce nenavštívili.
Děkujeme všem, kteří nám za-
chováváte přízeň, a  budeme se 
těšit na již tradiční žehnání koní v 
Lanžhotě, které se koná na svá-
tek sv. Štěpána a těší se velkému 
zájmu diváků.

Šachový oddíl Sokola 
Lanžhot 
Pokračuje i nadále ve své činnos-
ti v okresním přeboru. Bohužel 
se nám tuto sezonu příliš neda-
řilo. Vymstilo se nám, že jsme ve 
třech utkáních nenastoupili v plné 
sestavě. Takže jsme se umístili na 
pátém místě ze sedmi účastníků. 
Z tohoto důvodu jsme do sestavy 
přijali jednoho nového hráče, aby 
byl v budoucnu nasazený vždy 
plný počet hráčů a výpadky se 
neopakovaly.Naše činnost se ne-
omezuje pouze na účast v jiných 
soutěžích, ale sami také pořádá-
me například vánoční a veliko-
noční turnaje, kterých se účastní 
také neevidovaní hráči. Na tyto 
turnaje každý účastník přinese 
nějakou cenu a na závěr si pak 
každý hráč vybere cenu podle 
umístění.Po dohodě se základ-
ní školou organizujeme šachový 
kroužek pro děti v budově školy. 
Na začátku jsme opravili šestery 
vyřazené šachy, se kterými děti 
hrály. Na naši žádost uvolnil vý-
bor TJ Sokol pro tento kroužek 
dva tisíce korun. Za tisíc korun 
jsme koupili dvoje nové šachy a 
za druhou tisícovku jsme nakou-
pili ceny na školní šachový tur-

naj, který jsme pořádali koncem 
školního roku. Za tento příspěvek 
výboru TJ Sokol děkujeme.Do 
šachového kroužku pravidelně 
chodí dvanáct hráčů. Z páté třídy 
jsou to tři žáci, ze třetí třídy také 
tři žáci, a zbylých šest je z první a 
druhé třídy.Pokud budou mít dal-
ší děti o šachy zájem, můžou se 
mezi nás přijít podívat. Pravidel-
né schůzky zahájíme během mě-
síce října. Informace budou včas 
vyvěšeny na nástěnce ve škole. 

Lanžhotská stolní tenistka 
Denisa Pyskatá
Navázala v uplynulých týdnech 
na vynikající výsledky z květno-
vého Mistrovství České republiky 
staršího žactva,na kterém získala 
zlatou a bronzovou medaili.Tři-
krát zlatá Ve dnech 23. 6.–28. 6. 
2013 se uskutečnily Hry VI.letní 
olympiády dětí a  mládeže České 
republiky. Součástí her byla i sou-
těž ve stolním tenise,které jasně 
dominovala Pyskatá reprezentu-
jící Jihomoravský kraj. V kategorii 
staršího žactva ovládla turnaj jed-
notlivců, když postupně porazila 
Polcarovou a Pěnkavovou. Finá-
lovým vítězstvím nad Čechovou 
si zajistila jednu ze tří zlatých me-
dailí. Druhou zlatou medaili vybo-
jovala společně s mladší žákyní 
Anežkou Ilčíkovou ve čtyřhře. 
Třetí zlatou medaili získala Pys-
katá společně s Janem Vašíčkem 
ve smíšené čtyřhře.Oporou re-
prezentace kadetek Denisa Pys-
katá byla jako jednička českého 
žebříčku starších žákyň oporou 
reprezentačního družstva kade-
tek na 56. mistrovství Evropy ju-
niorů v  Ostravě. V hlavním turnaji 
jednotlivců se Pyskatá v silné me-
zinárodní konkurenci nedokázala 
prosadit. 
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Ohlas lužického léta
Prázdniny nám už skončily a s 
nimi i naše Lužické léto 2013. 
Kulturní léto v Lužicích bylo velmi 
pestré a nabité. Léto jsme zahá-
jili vernisáží Muzejního spolku na 
Starém kvartýru, kde jste se moh-
li seznámit s historií spolku, která 
trvá již deset let. Vernisáž byla 
hudebně okořeněna smyčcovým 
kvartetem z Hodonína.
Také se letos, jako už tradičně, 
konalo už 8. sochařské sympozi-
um „Dřevo-kámen“ 2013. Letošní 
parta studentů, kteří sochy tvořili, 
byla velmi pracovitá, pilná, a tak 
se výsledek opravdu povedl.

Název mise: Operace zalo-
mený koštéř
Účastníci: stárek Petr Marada, 
vícestárek Lukáš Kopřiva ali-
as Bobor, chasovní pokladník 
a hlavní sponzor Ondra Dam-
borský, šohaj administrátor Ja-
kub Hromek. Cíl mise: Průzkum 
pozemního a podmořského te-
rénu, testování odolnosti orga-
nismu při konzumaci alkoholu v 
extrémních podmínkách, půso-
bení jižních slunečních paprsků 
na moravskou pokožku, měření 
koncentrace soli v mořské vodě, 
vzájemná interakce s domoro-
dými i nedomorodými obyvateli 
a reprezentace folkloru a obce v 
zahraničí. Průběh mise: Start byl 
původně plánován na rok 2012, 
avšak z technických důvodů jsme 
jej museli o rok odložit. Ve skupi-
ně, která se na akci dlouhodobě 
připravovala, chyběl pouze ladič 
pian. Ten se naštěstí k výpravě 
nakonec připojil, a to pouhých 6 
hodin před jejím začátkem. Byl 
to pravda více pijan než ladič, 
ale jeho přínos pro tým byl (ne)
zanedbatelný. Pro naši misi jsme 

jako dopravní prostředek zvolili 
osobní automobil značky Škoda 
Fabia Combi 1.4 červený, bez 
klimatizační jednotky. Trasa naší 
cesty do Chorvatska vedla přes 
Rakousko a Slovinsko. Původním 
cílem byla turistická destinace 
Rabac. Cestování však nesplnila 
naše náročné požadavky a my se 
rozhodli pro plán B. Ten obsaho-
val několik větších měst severně 
od Puly. Jako první bylo město 
Rovinj, které požadavky splnit 
muselo, protože absence klimati-
zační jednotky se na účastnících 
značně podepisovala a teplota 
ve voze začínala dosahovat kri-
tických hodnot. Na doporučení 
domorodce jsme pro rozbití zá-
kladního tábora zvolili autokemp 
Polari nacházející se 4 km JV 
od centra města. Ten byl osídlen 
zejména německy, holandsky a 
italsky hovořícími turisty. Záměr 
dokonale splynout s okolím vzal 
za své ve chvíli, kdy jsme v blíz-
kosti hlavní cesty postavili náš 
sytě oranžový historický stan 
KAMÝK vzor 1973, který v auto-
mobilu zabíral polovinu kufru, ta 
druhá patřila sadě kempingového 
stolku s židličkami vyrobenými té-
hož roku. Stan nebyl jedinou věcí, 
kterou jsme narušovali zaběhnutý 
stereotyp kempu. Plátěná košile, 
červenice a čižmy také nepatřily 
k věcem, na které by byli běžní 
turisté zvyklí. Abychom je více 
nestrašili a lépe zapadli v cizím 
prostředí, zvolili jsme raději mas-
kovací plážový oděv. Dále jsou 
naše vzpomínky mlhavé, prav-
děpodobně v tom má prsty vyš-
ší intenzita slunečního záření v 
kombinaci se silnou dehydratací, 
na kterou nestačilo ani víno z tě-
šických búd, ani pivo z Plzně, ba 
dokonce ani domácí destilovaná 

lihovina z kratinských meruněk. 
Matně se nám vybavují plážové 
turnaje v pokeru, fazole značky 
Western & Cowboy, jejichž po-
žití mělo za následek vykázání 
dotyčného ze stanu, absence ko-
pečkové zmrzliny, předražené 9° 
pivo, opalující se cizinky, večerní 
zábavy pod vedením chorvatské 
verze Evy a Vaška a josefovské 
hody. Uteklo to zkrátka jako moř-
ská voda.Závěr: Misi hodnotíme 
velmi kladně. Avšak cíle, které 
jsme si zadali, nebyly dostatečně 
splněny, a proto ji budeme muset 
v příštím roce zopakovat. Pravdě-
podobně v jiné destinaci a s vět-
ším počtem účastníků, protože 
víc hlav víc ví a víc vypije.

Bařina Cup 2013
Dne 5. července 2013 proběhl na 
hřišti u kopce turnaj mužů v pou-
ličním hokejbalu nazvaný Bařina 
Cup. Byl to první turnaj pod tím-
to názvem, neboť jak asi všichni 
víme, v minulosti byla na tomto 
místě Bařina (požární nádrž). 5. 
července se zde sešly čtyři týmy: 
Bařina Cup 2013HC Ducks, Paz-
derovci, HC Zmici a HC Bařina. 
Hrálo se způsobem každý s kaž-
dým 2krát 10 minut, potom o tře-
tí místo a finále. Zvítězil tým HC 
Ducks, druhé místo připadlo HC 
Bařině. Třetí místo obsadili Paz-
derovci. Čtvrtí skončili HC Zmici, 
kteří také podávali bojovné vý-
kony. Na tomto sportu je krásné, 
stejně jako v hokeji, že se situa-
ce během hry může velmi rychle 
změnit. Pochopitelně zde vládla 
skvělá atmosféra, nechybělo ani 
točené pivo a trocha hudby. Rádi 
přivítáme další zájemce, kteří se 
mohou přidat k již utvořeným tý-
mům nebo si sestaví vlastní.



Mikulčice

09www.mikulcice.cz

Adopce Chameleona je-
menského
Začátkem školního roku 
2012/2013 proběhl na naší škole 
sběr papíru. Za výtěžek za sběr 
byl adoptován v ZOO Hodonín 
chameleon jemenský.Chame-
leonek byl však na podzim sot-
va dvoucentimetrový, musel být 
izolován v ordinaci veterináře, 
do „expoziční“ velikosti nám do-
rostl až na jaře. Chameleona 
jsme adoptovali od 20.3.2013 do 
19.4.2014. 
Projekt Malé školní arboretum= 
Revolvingový program Minister-
stva životního prostředí. Projekt je 
zaměřen na úpravu školní zahra-
dy pro účel výuky přírodovědných 
předmětůa pracovních činností. 
Díky vypracovanému projektu a 
dotaci, kterou se nám podařilo 
získat, se naše školní zahrada od 
loňského podzimu začala pomalu 
proměňovat. Máme nový chod-
ník, vznikla bylinková zahrádka, 
došlo k úpravě skalky a jezírka. 
Byly nakoupeny a zasazeny nové 
stromy a keře. Proběhla instalace 
úkrytů pro zvířata - pítko a krmít-
ka. V rámci projektu byla zakou-
pena hlína, rašelina, mulčovací 
kůra, ale také křovinořez, hadice 
s příslušenstvím a jiné nářadí. Do 
konce listopadu budou ještě nain-
stalovány nové lavičky a vývěsní 
tabule s informacemi pro žáky. 

Od vesnického běhání do 
reprezentace České re-
publiky. 
V tomto článku bychom Vám rádi 
přestavili našeho úspěšného re-
prezentanta v atletice Dominika 
Bartoníka, v současné době žáka 
9. ročníku, sportovní třídy při ZŠ 
u Červených domků v Hodoníně. 
Vše začalo zhruba před 3 lety, 

tak jako u spousty ostatních klu-
ků a holek tohoto věku, běháním 
závodů v nejbližším okolí. Velká 
Morava, Vnorovská desítka, Sva-
továclavský běh a další závody v 
rámci Hodonínského běžeckého 
poháru byly v té době
Dominikovým polem působnosti. 
Již v té době, ještě jako mladší 
žák prokazoval mimořádný ta-
lent, který poprvé zúročil v násle-
dujícím roce 2011, kdy dokázal 
v této soutěži poprvé ve své ka-
tegorii celkově zvítězit. Zde na-
stal zlom a přichází přestup do 
sportovní třídy se zaměřením na 
atletiku do Hodonína, kde se ná-
sledně stal svěřencem výborného 
trenéra Antonína Slezáka. Dřinou 
na trénincích, disciplínou a vytr-
valostí to v letošním roce dotáhl 
na pravidelné medailové pozice v 
rámci Mistrovství České republiky 
v atletice jednotlivců a vítězstvím 
na 1500m překážek v rámci fi-
nále Mistrovství České republiky 
družstev v atletice starších žáků, 
konaného 5. 10. 2013 v Kladně, 
dostal pozvánku do žákovského 
reprezentačního výběru České 
republiky. Z jeho příkladu je zřej-
mé, že pokud se chce je možné 
i z vesnického běhání vychovat 
reprezentanta. 

Již po druhé se běžel Ak-
ropole Cross..... 
Mlha přivítala účastníky 2. roč-
níku terénního běhu Akropole 
Cross v Rasticově městě Morava. 
Sešlo se na 170 dětí z pěti škol, 
aby si zaběhalo v Přírodním par-
ku Mikulčický luh a pokusilo se 
získat zajímavou cenu ředitelství 
Slovanského hradiště. Sluníčko 
a téměř bezvětří přivodilo dob-
rou náladu mezi závodícími. Nej-
mladší borci /2004-6/ běželi na 

trati 200 metrů
, mladší žactvo zdolávalo 500 m 
a starší měli traťkilometrovou. A 
kdo stanul na stupni nejvyšším? 
V atletické školce to byli Kateřina 
Navrátilová z M.N.Vsi a domácí 
Martin Bohunský, mini přípravku 
vyhráli domácí Julie Pitzingerová 
a Petr Jakubíček z Mor. N.Vsi, v 
přípravce byli nejrychlejší Klára 
Přibilová Mor. N.Ves a Matěj Hře-
bačka z Hodonína, v mladších 
žácích dominovali Eva Černá z 
Lužic a domácí Jakub Škojec, 
ve starším žactvu byli první v cíli 
Veronika Doricová z Lužic a Do-
minik Bartoník Mikulčic závodící 
za AK Hodonín. Ceny nejlepším 
předával starosta Mikulčic Jo-
sef Helešic a ředitel památníku 
František Synek. Všichni závod-
níci dostali drobné dárky. Závod 
úpěšně organizoval Atletický klub 
Mikulčice. 
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Sbor dobrovolných hasi-
čů
V termínu od 14. 7. – 20.7.2013 
jsme pro mladé hasiče a jejich ka-
marády uspořádali letní hasičské 
táborové soustředění. V hojném 
počtu 16 ti dětí a 2 vedoucích Ivči 
Podlahové a Máji Marákové jsme 
v neděli 14.7. ráno společně odje-
li do rekreačního střediska Hutník 
na Radějově – Lučina. Program 
byl i letos pro děti přichystán tak, 
aby se děti připravovali na pod-
zimní kolo soutěže Plamen pro 
mladé hasiče, takže jsme se vě-
novali Morseově abecedě, určo-
vání azimutu, orientaci v mapě, 
mapovým a technickým znač-
kám, ale také technickým pro-
středkům a jejich použití v praxi, 
střelbě ze vzduchovky, uzlování a 
dalším praktickým dovednostem. 
Hned v pondělí jsme se byli projít 
k místnímu rybníku zvaném ,,Kej-
da“. Ve středu jsme pak absolvo-
vali celodenní výlet do Strážnice, 
kde jsme navštívili skanzen a 
zámek a pro děti byla připravena 
celodenní hra, ve které museli po 
družstvech splnit dané úkoly a 
tím si získat indicii k mapě pokla-
du.V pátek jsme se s dětmi byli 
podívat na rozhledně Travičná a 
v mini salaši pod rozhlednou.Díky 
kolegům a kamarádům hasičům 
z Týnce, kteří nám pomohli, byla 
pro děti v pátek večer přichystána 
stezka odvahy kde na děti i straši-
dla na konci cesty čekala kouzel-
ná babička se sladkou odměnou 
:-). V sobotu ráno po rozcvičce 
a snídani nás už čekal jen úklid 
a balení a za pomoci týneckých 
hasičů odjez domů za rodiči.Po 
prázdninách čeká další kolo tré-
ninků na přípravu k prvnímu kolu 
soutěže Plamen a to závod po-
žárnické všestrannosti.

Hody v Moravské Nové vsi
Hody jsou akce, na kterou se celá 
vesnice připravuje už měsíce do-
předu. Folklorní soubory nacvi-
čují svá taneční vystoupení už 
v zimě, jelikož se zábavy tohoto 
typu táhnou už od ledna, občané 
začínají uklízet před svými příbyt-
ky a slečny vyjíždějí do měst a na-
kupují šaty a doplňky, aby během 
hodovního veselí zazářily.Jelikož 
v kroji nechodím a těmto věcem 
příliš nerozumím, nemůžu z této 
stránky hody hodnotit, a tak jsem 
se alespoň zeptala dvou nováč-
ků „kaštánků“,jak byli spokojení. 
Jejich odpověď byla shodující a 
jednoznačná „Hody byly super!“ 
Tento rok nám také na rozdíl od 
těch minulých počasí opravdu 
přálo, a tak byla atmosféra ještě 
o pár čísel, ať už Celsia nebo pro-
mile uvolněnější. Příznivci folklo-
ru a dobrého vínka pohybující se 
pod „zeleným“ si vychutnávali at-
mosféru lidových tradic, fanoušci 
diskoték měli v sobotu možnost 
zatancovat si v rámci hodové 
zábavy, která pokračovala i v ne-
děli v trochu rockovějším stylu, 
zářivé úsměvy dětí z kolotočů a 
zalepené pusy od cukrové vaty 
nás vítali na sokolském hřišti a v 
úterý všechny věkové kategorie 
rozesmály pod zeleným komické 
scénky nejen místních, ale i přes-
polních. Avšak i přesto, že je zde 
poměrně široké spektrum zábavy 
se mi zdá, že hody už tak trochu 
upadají.Bude už jenom na nás, 
jestli se budeme snažit tyto lido-
vé tradice udržovat a rozšiřovat 
nebo necháme hody upadnout 
úplně. 

Z naší školy
Zápas ve florbalu ve dnech 4. a 

5.12. se žáci naší školy zúčastnili 
florbalového turnaje v Lanžhotě. 
Mladší i starší žáci, kteří trénu-
jí pod vedením Honzy Budiše, 
úspěšně reprezentovali naši ško-
lu. Trojboj 26. 11. 2013 Stejně 
jako v několika předchozích le-
tech se i letos sešli v úterý 26.lis-
topadu žáci čtvrtých a pátých 
ročníků základních škol z Hrušek, 
Týnce a Moravské. V tělocvičně 
naší školy jsme pro ně uspořáda-
li „trojboj“. Tento v sobě zahrnuje 
skok daleký z místa, skok přes 
švihadlo a leh – sed v časovém 
limitu minuta. Všichni zúčastnění 
žáci bojovali a snažili se dosáh-
nout co nejlepšího výsledku.Vítěz 
však vždy může být jen jeden. V 
každé z kategorií byli vyhodnoce-
ni tři nejlepší a byli to žáci všech 
tří škol. Těšíme se další spoluprá-
ci.
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Zarážení hory
Už několik let patří poslední srp-
nová nebo první zářijová sobota i 
v Moravském Žižkově malé slav-
nosti „Zárážení hory“.Tato dávná 
tradice má kořeny ve středověku, 
neboť vychází ze starého ho-
renského práva a promítá se do 
ní i zbožnost našich předků. V 
podstatě jde o to, ochránit zrající 
hrozny ve vinici až do vinobraní, 
a to jak právními prostředky, tak 
i modlitbou 
k patronům vinice.Obřad, při němž 
se „zarážala hora viničná“, zame-
zoval vstup do vinohradu všem, 
kteří tam neměli co pohledávat. 
V historii jsou dochovány případy, 
kdy porušení tohoto zákazu bylo 
tvrdě tělesně trestáno – například 
za vstup do cizího vinohradu utětí 
nohy, za utržení hroznů utětí ruky 
až po trest nejvyšší. Do vinohra-
du směl pouze jeho majitel a tzv. 
hotaři, kteří hlídali vinice před zlo-
ději a nálety špačků. Výjimku tvo-
řili nemocní lidé a těhotné ženy, 
kteří si pro občerstvení v horkém 
dni směli utrhnout tři hrozny, pří-
padně o ně vinaře požádat. Letos 
se Žižkovští mužáci sešli v so-
botu 31. srpna v Agrární. Nejdřív 
šli zarazit horu přímo k vinohra-
dům, kde vztyčili májku „U lipy“ a 
potom za přihlížení diváků byla 
vztyčena májka i v Agrární u skle-
pů, přečetla se horenská práva a 
potom mužáci zazpívali několik 
písniček. Pak už přišla na řadu 
cimbálka sourozenců Osičkových 
z Velkých Bílovic. Ta přispěla k 
vynikající atmosféře a i přesto, 
že letošní účast na zárážení byla 
opravdu malá, ti kteří tam byli se 
určitě výborně bavili. Zpívalo a 
hrálo se až do pozdních večer-
ních hodin. Byl k dispozici malý 
stánek s občerstvením, kde bylo 

k dostání vše od jídla i pití. Vinaři 
spolu s mužáky nabídli svá vína, 
dokonce už jsme mohli ochutnat 
i letošní burčák. Bylo i hezké po-
časí a oproti minulým rokům bylo 
docela teplo. Proto je škoda, že 
tato akce nemá trochu větší pro-
pagaci, nějaký plakát a podobně. 
Možná by to vytáhlo další naše 
spoluobčany od televizí a počí-
tačů a užili by si velice příjemný 
večer s hezkou písničkou. Dou-
fejme tedy, že malá účast mužáky 
neodradí a uspořádají tuto malou 
slavnost i příští rok. 

Fotbalová škola Petra Če-
cha
Na začátku prázdnin jsem se zú-
častnil již podruhé Fotbalové ško-
ly Petra Čecha. Škola se konala 
v Praze na Strahově, kde má tré-
ninkové středisko AC Sparta Pra-
ha pro mládež a dorost. Ubytová-
ni jsme byli na kolejích a stravovat 
jsme se chodili do Menzy. Každý 
den jsme dvakrát denně trénovali 
pod vedením profesionálních tre-
nérů AC Sparta Praha. Letos si 
přivezl Petr Čech trenéra branká-
řů Chelsea Christophea Lollicho-
na, který nám přichystal speciální 
brankářské tréninky na každý den 
a předal nám tak mnoho zkuše-
ností. Po trénincích následovala 
regenerace a spousta dalších 
aktivit, včetně hodiny angličtiny. 
Každý večer jsme měli besedu o 
fotbale, nebo sponzorský večer. 
Jednou nás navštívil Tomáš Ka-
las, který hraje také za Chelsea. 
Letos jsme si Petra Čecha užili tři 
dny, kdy s námi trénoval a trávil 
volné chvíle, byla s ním legrace.
Tato fotbalová škola mi přinesla 
mnoho zkušeností a zážitků. Po-
znal jsem nové kamarády. Moc 
se mi tam líbilo a jestli to vyjde, 

rád bych jel příští rok opět. Už 
začínám šetřit i s Tondou Maršál-
kem, který tam byl letos se mnou.

Nová publikace o obcí
Příští rok to bude 222 let, co se 
Moravský Žižkov ustavil jako sa-
mostatná obec. K této příležitosti 
bychom rádi vydali novou publi-
kaci připomínající historii i přítom-
nost naší obce. Ve srovnání s již 
vydanou monografií z roku 1992 
bychom chtěli klást větší důraz 
na obrazovou stránku knihy a za-
chytit v ní nejen to, co z historie 
se do minulé knihy nevešlo, ale i 
proměny, kterými Moravský Žiž-
kov za posledních 25 let prošel. 
Obracíme se proto na všechny, 
kteří doma mají písemné, obra-
zové i hmotné materiály týkající 
se dávné i nedávné historie naší 
obce a byli by je ochotni pro po-
třeby vzniku nové publikace za-
půjčit, aby tyto materiály přinesli 
na obecní úřad nebo se obrátili 
na Mgr. Jaroslava Čecha, kroni-
káře obce.
Vítány jsou zejména historické i 
současné fotografie či videozá-
znamy zachycující život v naší 
obci, písemné dokumenty týkající 
se obecní, spolkové a případně i 
rodinné historie, prozatím nezná-
mé archeologické nálezy z kata-
stru naší obce apod.U veškerých 
zapůjčených materiálů garantu-
jeme jejich bezpodmínečné na-
vrácení či případnou anonymitu 
zapůjčovatele. Zájemcům nao-
pak nabízíme možnost autorské 
spoluúčasti na přípravě nové pu-
blikace.
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Velké Podlužice
Vzniká totiž nová vinařská vel-
koobec – Velké Podlužice. Tu se 
rozhodly vytvořit vinařské obce 
na Podluží.„V průběhu léta na-
bídnou Moravská Nová Ves, Pru-
šánky, Hrušky, Starý a Nový Pod-
dvorov několik vinařských akcí. 
První z nich je společný Festival 
otevřených sklepů,“ přibližuje od-
borník na vinařskou turistiku Ju-
raj Flamik z Nadace Partnerství, 
která pomáhá vinařům s organi-
zací festivalu. Ten se uskuteč-
ní  o víkendu 1. a 2. června.Vinaři 
z „Velkých Podlužic“ chtějí podle 
Flamíka odkazovat především na 
bohatou historii svého vinařského 
regionu. „Révu vinnou do svého 
tábora v obci Mušov přinesly šest 
set padesát let před Velkomorav-
skou říší římské legie. Zeměpisně 
je to jen třicet kilometrů od centra 
dnešního regionu Podluží, ve kte-
rém se nachází i jedno z možných 
sídel knížete Svatopluka, hradiš-
tě v Mikulčicích,“ cituje historiky 
Juraj Flamik. K rozšíření vína na 
Velké Moravě přispěla i křesťan-
ská mise sv. Cyrila a Metoděje v 
roce 863, a když se při křtu nej-
staršího syna českého knížete 
Bořivoje, Spytihněva, popíjelo 
víno, první sud údajně pocházel 
z Moravy, od samotného velko-
moravského knížete Svatopluka. 
V nadsázce Flamik dodává, že 
při jedné ze svých návštěv skle-
pů na Podluží považoval i Jára 
Cimrman za velmi pravděpodob-
né, že legendární Svatoplukovy 
pruty, symbolizující neporazitel-
nost bratrské soudržnosti, byly 
právě pruty révy vinné z Podluží. 
„Rozhodli jsme se tohoto příkladu 
následovat a svázali jsme pruty 
révy z vinic našich obcí. Doufá-
me, že nám tento krok pomůže 

k pozvednutí věhlasu vína z na-
šeho regionu,“ vysvětluje jeden z 
vinařů, Luděk Košút z Prušánek.
Počtem 1146 pěstitelů révy vinné 
tak Velké Podlužice rázem předči-
ly o 135 pěstitelů největší tuzem-
skou vinařskou obec Velké Bílo-
vice a v celkové ploše vinic jsou 
srovnatelné. „Zbývá nám spočítat 
počet sklepů, které mají vinaři na 
území Velkých Podlužic. Kdyby 
to bylo na velkobílovické Belegra-
dy málo, pustíme se do výstavby 
dalších,“ slibuje s úsměvem Koš-
út.Juraj Flamik je přesvědčený, 
že spolupráce malých vinařů je 
klíčem k úspěchu. „Dobře fungu-
jící spolky vinařů dnes ve vinař-
ské turistice úspěšně konkurují 
velkým firmám. Osobní kontakt a 
následný prodej vína ze sklepa je 
pro malé vinaře nejlepší prodejní 
strategií. Velké Podlužice budou 
lákat pestrostí vína i folkloru a 
stanou se pro Velké Bílovice sil-
nou konkurencí,“ míní.Podpořit 
dobrý start nové vinařské velko-
obce má i Festival otevřených 
sklepů. Těch bude ve zmíněných 
vinařských obcích otevřeno cel-
kem čtyřiatřicet. Kromě rekordní 
nabídky vín láká Flamík návštěv-
níky také na lokální gastronomie 
nejvyšší kvality. „Každé zviditel-
nění je dobré,“ říká k festivalu Mi-
loslav Sůkal z Vinařského spolku 
Nový Poddvorov s tím, že dobré 
zkušenosti už mají v Prušánkách 
také s vlastním Dnem otevřených 
sklepů. Ten se letos uskuteční 22. 
června.

Nárust obyvatelstva
Ještě výraznější nárůst obyva-
telstva zaznamenávají v Novém 
Poddvorově. Tam za posledních 
pět let přibylo třicet lidí. Ať už z 
Hodonínska, nebo Šumperska. 

„Velký obecní pozemek jsme roz-
členili na stavební parcely, které 
jsme zasíťovali. Dvanáct jsme 
jich už prodali a mladí si tam po-
stavili domky. Čtyři z nich jsou 
už zkolaudované, takže se lidé 
mohli přihlásit k trvalému pobytu,“ 
osvětlila poddvorovský přírůstek 
místostarostka Věra Truksová.
Na snížení věkového průměru 
se Poddvorovští zaměřili cíleně. 
„Chtěli jsme obec omladit a zvý-
šit počet obyvatel. Další rodinné 
domky si postavili mladí na sta-
rých stavebních místech. Na jaře 
budeme rozměřovat dalších pět 
parcel na prodej. Jsou zasíťova-
né, s novou silnicí i chodníky. Při-
pravujeme také víceúčelové hřiš-
tě,“ upozornila místostarostka.
Dále uvedla, že vesnice dříve vy-
mírala. „V sedmdesátých letech o 
nás rozhodli, že budeme zániko-
vou obcí, takže nám nevydali je-
diné stavební povolení. Mladí tak 
stavěli v okolí a nyní nám proto 
chybí generace padesátníků,“ do-
dala Truksová.
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Drakiáada
Modrá obloha, ideální povětrnost-
ní podmínky a hojná účast draků  
a spolu s nimi samozřejmě i jejich 
majitelů. Každoročně nás těší zá-
jem dětí i rodičů o tuto akci. Le-
tos se drakiáda konala 19. října 
2013.  Některé  z dětí měly draky 
kupované,  některé měly doma 
vyrobené, ale všechny opravdu 
nádherné. Nebylo lehké mezi 
nimi vybrat vítěze. Můžeme ale 
říci, že vyhrály všechny děti, pro-
tože si užily krásné odpoledne, 
provětraly se na čerstvém vzdu-
chu, zažily spoustu legrace. A to 
je vlastně smysl těchto akcí. Dě-
kujeme i všem rodičům a těšíme 
se na další rok.

Úspěšné mažoretky z Pru-
šánek 
Čtyři šikovné holčičky z  Prušá-
nek - Eva Ratajová, Dominikaa 
Veronika Křivákovi a Natálie Pál-
ková - chtěly být mažoretky. Ale 
protože v  Prušánkách žádná ta-
ková skupina není, trénují v Ne-
onkách v Moravské Nové Vsi. A 
taky s  nimi vystupují. V  neděli 
23.listopadu 2013 se zúčastni-
li kvalifikace České republiky v 
Dubňanech. Zastupovaly skupinu 
kadetek a jejich vystoupení bylo 
obrovským úspěchem, protože 
získaly1.místo. Zajistily si tak po-
stup do finále, které se uskuteční 
v dubnu 2014 opět v Dubňanech. 
Samozřejmě jim blahopřejeme.

Ohlédnuti za kulturou a ji-
nými akcemi
37. ročník Pochodu slováckými 
vinohrady se konal 5. října. Ten-
tokrát už nebylo otevřeno tolik 
sklepů s občerstvením, reguloval 
se počet cizích prodejců a mys-
lím, že všichni si přišli na své a 

byli spokojeni. Ze začátku se 
sice některým vinařům příliš ne-
zamlouvalo, že musí nahlásit, že 
budou mít sklep otevřený a co bu-
dou prodávat, jestli jen burčák a 
víno, nebo i nějaké občerstvení. 
Ale většina z nich pochopila, že to 
není samoúčelné, ale nezbytné – 
zejména po zkušenostech z  loň-
ského roku, a že to obec nedělá 
pro svůj plezír, ale právě a jenom 
pro vinaře. Máme před sebou ješ-
tě tři ročníky, takže doufáme, že 
všechny proběhnou bez problé-
mů a v pohodě. 18.10. odpoledne 
přišli do nově vyspraveného kul-
turního domu naši důchodci na 
svoji každoroční besedu a vlast-
ně i na kolaudaci a moc se jim 
tam líbilo. Ženy dostaly květiny, 
vystoupily děti ze školky, zatančil 
soubor Nechoránek a bylo i pře-
kvapení – tombola. Nechyběl ani 
tanec a zpěv, a tak si myslíme, že 
byli všichni spokojeni.Tak to byla 
velmi úspěšná akce Baru U Sávy 
a OÚ. 

Jak se baví senioři
Skončilo krásné léto, podzim se 
taky nenechal zahanbit, krátí se 
den a my senioři každý rok v lis-
topadu jedeme do města Györu v 
Maďarsku. V místních termálních 
lázních se celý den koupeme. 
Lázně jsou rozděleny na část lé-
čebnou a zážitkovou. V léčebné 
části jsou kryté a sedací bazé-
ny s termální vodou bohatou na 
minerály.Tato voda pomáhá při 
léčbě revmatismu, bolesti klou-
bů, dýchacích cest a gynekolo-
gických problémů. V druhé části 
jsou kryté a venkovní bazény s 
podvodními masážními tryskami, 
vodopádem, tobogánem a perlič-
kami. Součástí areálu je kavárna 
a restaurace. Věřte, že je to pro 

nás velká pohoda,kde si krásně 
odpočineme a taky se pobavíme. 
Navečer odjíždíme vždy dobře 
naladěni a spokojeni domů. Naši 
poslední schůzi, kterou máme na 
konci roku, jsme nazvali „Miku-
lášská“. Společně si posedíme a 
zazpíváme. Pan Olin Huška nám 
zahraje k tanci. S přáním dobré 
pohody o Vánocích a dobrého 
zdraví po celý rok se rozcházíme. 
A totéž přejeme i vám všem.
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Dýňobraní
Letošní ročník, této již tradiční 
akce naší obce, byl pozname-
nán nepříznivým počasím, což 
se výrazně odrazilo na množství 
vystavených výrobků. Byl to rok 
velmi slabý. Také jsem vyslech-
la povzdechy některých obyva-
tel, že nemají z čeho vyrábět. I V 
příštím roce nás čeká jubilejní 10. 
ročník této aktivity, která vešla do 
povědomí celého Podluží. Někte-
ré obce začaly podle našeho vzo-
ru organizovat dýňové slavnosti. 
Výrobky našich obyvatel najde-
me i na internetových portálech. 
Již dnes se obracím s výzvou ke 
všem naším obyvatelům, aby se 
připravili, nasadili dostatek dýní 
a připravili si originální nápady. 
Rádi bychom jubileum oslavili i za 
přítomnosti české televize.Také 
příspěvky do soutěže „O největší 
poddvorovskou dýni“ přivítáme v 
co největším množství

Kordulka
Děti z Velké Kordulky dostaly v 
říjnu pozvání do Slovinska. Na-
vštívily základní a mateřskou 
školu v obci Moravce. Cílem se-
tkání bylo nejen vystoupení na 
festivalu, který pořádal tamější 
folklorní soubor, ale také setkání 
a spolupráce se základní školou. 
Děti se zúčastnily vyučování, kde 
si mohly porovnat vybavenost 
školy, seznámily se s kulturou a 
jazykem Slovinska. Na oplátku 
předvedly žákům školy vystou-
pení, kde ukázaly své pěvecké a 
taneční schopnosti a dovednosti.
Na sobotním turistickém výletě, 
který pro nás připravili žáci školy 
se svými vyučujícími, se v druž-
ném hovoru v anglickém jazyce 
navazovala přátelství a předávaly 
emailové adresy. Nejen výšlap do 

hor, kterých je v okolí vesnice Mo-
ravce opravdu mnoho, ale také 
jízda na koni byla pro děti velkým 
zážitkem.Jménem všech dětí 
DFS Kordulka a jménem svým 
přeji všem občanům v novém 
roce, roce 2014 mnoho úspěchů, 
štěstí, zdraví a osobní pohody

Sousedské posezení
Sousedské posezení Již se stalo 
tradicí, že na sv. Martina se schá-
zí občané naší obce v kulturním 
domě na sousedském posezení 
při kávě, čaji a buchtách. Letošní 
rok nám zpestřili svoji návštěvou 
a přednáškou autoři knihy o Sta-
rém Poddvorově Prof. MUDr. Au-
gustín Svoboda Csc., Ph. D. Vác-
lav Štěpánek PhDr., Prof. Mgr. 
Libor Jan Ph. D.
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Fotbal
Oslavy 90 let od založení prvního 
fotbalového klubu v Tvrdonicích 
vyšly domácím fotbalistům na 
jedničku. Pořádali totiž turnaj se 
sousedními obcemi, který vyhrá-
li, když nejprve rozstříleli Týnec 
a ve finále pak zdolali i Hrušky.
Šestihodinový sobotní turnaj měl 
vítěze přesně podle papírových 
předpokladů. I když Tvrdonice 
letos sestoupily do I.B třídy, stále 
byly mezi účastníky turnaje nejvý-
še hrající. Sousední Kostice totiž 
hrají okresní přebor, Týnec se po-
hybuje v polovině tabulky III. třídy 
a do stejné soutěže letos postou-
pily i Hrušky.Hned první výsledek 
na turnaji byl překvapující. Mráz 
sice poslal Kostice do vedení, ale 
Sokol Hrušky pod vedením trené-
ra Sopka překvapil všechny pří-
tomné, když během chvilky otočil 
zápas a udržel vedení 2:1. Poslal 
tak o soutěž výš hrající Kostice jen 
do zápasu o třetí místo. Kostice 
sice měly v zápase převahu, ale 
Hrušečtí dvakrát uprchli po chy-
bách v obraně Kostic a dali dvě 
branky. Zvítězila tedy produktivi-
ta.Následovalo utkání Tvrdonic s 
Týncem a několik desítek diváků 
vidělo devítibrankovou přestřel-
ku. Museli být spokojení, protože 
domácí fotbalisté dali sedm bra-
nek.Největší nervy naopak nabídl 
zápas o třetí místo mezi Kostice-
mi a Týncem. Kostičtí měli opět 
navrch, ale nemohli dát gól ani 
z nejvyloženějších šancí. Navíc 
Týnec v krizových chvílích podr-
žel zkušený brankář, který si za-
sloužil za své zákroky potlesk i od 
soupeřů. Kostice udeřily až v po-
sledních sekundách zápasu, kdy 
se dostal po rohu ke střele Tuček 
a zamířil nechytatelně pod břev-
no. Na penalty tak už nedošlo.

organizace založili. Dnes je tomu 
jinak. „Naši členové se zabývají 
hlavně vinařstvím,“ uvedl předse-
da. Ale ani drobných vinařů není 
podle Paulíka mnoho.Zásluhou 
členů z řad mladší věkové sku-
piny se ale rozvíjí především čin-
nost v oblasti propagace místních 
vinařů. Kromě ochutnávky vín se 
v Tvrdonicích koná například i den 
otevřených sklepů. „Lidé se na 
akci mohou těšit v červnu po ná-
rodopisných slavnostech Podluží 
v písni a tanci,“ pozval Paulík.V 
srpnu zase skloubili ochutnávku 
vín se starým zvykem zarážení 
hory. A konec roku Tvrdonickým 
obvykle zpestří svěcení vína. „Na 
všech akcích se vinaři setkávají 
a hodnotí své výrobky,“ popsal.
Zatím, co členové spolku ubývají, 
na počet návštěvníků na akcích 
si zahrádkáři stěžovat nemohou. 
O tom svědčil i sobotní košt vín. 
„Návštěvnost rok od roků stoupá. 
Stejné je to i s množstvím vysta-
vených vín. Letos máme na koštu 
kolem pěti set vzorků,“ pochvalo-
val si Paulík.

Ve finále se proti sobě postavili 
domácí s překvapením z Hrušek. 
Tentokrát si ale účastník III. třídy 
na favorita v podobě domácích 
nepřišel a prohrál 1:3. Poháry s 
věcnými cenami si však nako-
nec odnesly všichni účastníci a 
přátelská atmosféra se následně 
přenesla k dobrému jídlu a cim-
bálu.Padesáté výročí od svého 
založení letos oslaví Základní 
organizace Českého zahrádkář-
ského svazu Tvrdonice. Členové 
přichystali hned několik akcí, na 
kterých chtějí důležitý mezník ve 
své historii připomenout. Ta první, 
košt vín, se uskutečnila v sobotu 
v Dělnickém domě v Tvrdonicích.

Výstava vín
„Výstavu vín pořádáme každý rok 
v únoru. Zájemci mohou ochutnat 
vína od místních i okolních vina-
řů,“ uvedl současný předseda tvr-
donických zahrádkářů Miroslav 
Paulík.Sdružení založilo v roce 
1962 šest členů. „Jednou z hlav-
ních myšlenek nového spolku 
bylo předávání získaných vědo-
mostí a názorů,“ vyprávěl.Postu-
pem času se členská základna 
začala rozrůstat. Největšího roz-
květu zažila organizace v Tvrdo-
nicích v devadesátých letech. „V 
roce 1992 měla až dvě stě členů,“ 
tvrdil Paulík.Dnes jsou však ve 
spolku pouhé tři desítky zahrád-
kářů. Hlavní vinu klade předseda-
jící Paulík současné ekonomické 
situaci. „Lidé hodnotí, zda se jim 
práce vyplatí. Dělat víno nebo 
pěstovat plodiny není jen o užitku 
ale i o práci, na kterou nezbývá 
čas,“ podotkl.
Hlavně vinařství Zahrádkáři z 
řad mladší generace například 
přestali pěstovat drobné plodiny. 
Právě takoví pěstitelé původně 
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Vinaři z Týnce
V březnu jsme měli tradiční místní 
výstavu vín. Akce to byla pro naši 
organizaci velmi úspěšná, jednak 
se sešlo hodněvzorků, ale také se 
šampionem stal vinař z Týnce p. 
Netopilík, nejlépe bodované víno 
z Týnce pak měl p. Hes. Návště-
va na akci byla vyšší než loni, což 
nás těší a utvrzuje v tom, že svoji 
„práci“ děláme dobře a návštěv-
níci se k nám rádi vrací. Tímto 
bych chtěl poděkovat Týnecké 
cimbálové muzice pod vedením 
pánůTučka a Krále za vystoupe-
ní, návštěvníci je ocenili a skvěle 
se bavili. Taktéž chci poděkovat 
těm vinařům, kteří nám poskytli 
vzorky vín, členům organizace, 
kteří se podíleli na realizaci vý-
stavy, paní Žůrkové (z řeznictví) 

za vstřícnost, sponzorům za je-
jich dary a samotné obci Týnec 
za poskytnutí prostor na KD. Fo-
tografie a katalog z výstavy jsou 
pak na našich webových strán-
kách www.vinari-tynec.czCelko-
věbyli vinaři z Týnce na letošních 
koštech vidět, a to nejen účastí 
na degustacích, ale i velmi dobře 
hodnocenými víny. Pověst dob-
rého vinaře, jehož poctivá práce 
přináší pěkná vína potvrdil Petr 
Netopilík, který se stal mimo jiné 
šampionem v Kosticích, na ob-
lastní výstavěv Tvrdonicích pak 
měl 2 svá vína v rozstřelu o šam-

piona. Na oblastní výstavěuspěli 
i nečlenové naší organizace p. 
Král a p. Skalník. Opět se ukáza-
lo, že ačjsme jedna z nejmenších 
obcí na Podluží, jsme aktivní a 
jsme vidět. Zde patří poděkování 
všem členům i nečlenům organi-
zace, kteří nás skvěle reprezen-
tují a pomáhají rozvíjet povědomí 
o Týnci na vinařské mapěnejen 
Podluží.Další tradiční akcí, kte-
rou jsme pořádali, jsou Otevřené 
sklepy. Dlouho jsme nemohli najít 
pevný termín pro konání akce, až 
jsme se rozhodli, že to bude i pro 
roky příští předposlední školní ví-
kend. Počasí bylo příjemněletní a 
na akci dorazilo mnoho vína chti-
vých návštěvníkůz celé republiky. 
Jelikož letos otevřeli své sklepy 
i naši členové, kteří bydlí na ul. 
Hlavní, měli návštěvníci možnost 
při přecházení poznat i Týnec. O 
dobrou atmosféru se opět posta-
rala Týnecká cimbálová muzika, 
které tímto děkujeme. Týnčanům 
se omlouváme za případné ne-
pohodlí.V sobotu 14.12.2013 od 
9hod se konala ochutnávka mla-
dých vín v otevřených sklepích 
na Hradišťku. Akce byla tradičně-
spojená se zabi-jačkovými spe-
cialitami, které návštěvníci měli 
možnost ochutnat na mís-těa od-
nést si i domů.

Folklorní krúžek Pohárek
První vystoupení v letošním roce 
na sebe nenechalo dlouho čekat. 
Hned v půlce ledna jsme se před-
stavili na plese města Lanžhota, 
v dubnu pak v Dolních Dunajovi-
cích a 1. máj patřil, už skoro tra-
dičně, vystoupení na Dni lidových 
řemesel v Moravské Nové Vsi. 
Na národopisných slavnostech 
ve Tvrdonicích jsme účinkovali v 
nedělním dvouhodinovém pořadu 

...a za nás to bývalo lepší... (kte-
rý byl výhradněv naší režii) spo-
lečně se soubory Břeclavan, DS 
Jatelinka a ženským pěveckým 
sborem z Tvrdonic. Během roku 
následovala další vystoupení, a 
to v Břeclavi, Moravském Žižko-
vě, Brněa třikrát na předhodových 
besedách - v Moravské Nové Vsi, 
Týnci a Kosticích.Významnou a 
pro nás velmi příjemnou událostí 
byla účast na folklorním festivalu 
Hontianská paráda v Hrušově na 
Slovensku, kde jsme předvedli 
především naše tance a kroje z 
Podluží. Závěrečným počinem 
tohoto roku bylo listopadové vy-
stoupení na Hudeckých dnech ve 
Staré Břeclavi se soubory Hrozen 
z Velkých Bílovic a Pálava z Mi-
kulova. Samozřejmě nesmíme 
zapomenout na folklorní soustře-
dění, které jsme letos uskuteč-
nili v Jablonovém na Slovensku. 
Folklorní krúžek Pohárek začal 
v září spolupracovat se Slovác-
kým krúžkem Hrozen z Velkých 
Bílovic. Na našich pátečních 
zkouškách se společněučíme jak 
taneční prvky, tak celé tance, plá-

nujeme společná vystoupení. To 
první bude v dubnu příštího roku 
ve Velkých Bílovicích, v Týnci nás 
pak určitě uvidíte na předhodo-
vém zpívání. 
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Wanderschaukel neu be-
schildert
Herbstzeit = Wanderzeit
Gerade rechtzeitig vor der Wan-
der-saison wurden in den Drei-
ländereckgemeinden fehlende 
bzw. beschädigte
Wanderwegeschilder gegen 
neue Tafeln mit Folienbeschich-
tung ausgetauscht. Um die Wan-
derer nicht zu verunsichern, hat 
man dabei Format und Layout 
der bisherigen Beschilderung an-
gepasst.
Obmann Frank und Geschäft-

sführerin Rahming danken auf 
diesem Wege den Wanderwege-
beauftragten der Regions geme 
inden für de r en Unterstützung 
bei den Erhebungsarbeiten sowie 
der Montage der neuen Schilder 
und laden alle Wander freunde 
ein, sich in der Region Dreilände-
reck „auf Schuster‘s Rappen“ zu 
begeben.
Die Wanderkarte: Genuss Wan-
dern ist gratis erhältlich im Drei-
ländereck-Büro und in den 
Gemeindeämtern der WDE-Ge-
meinden.

20 Jahre Regionalmana-
gement NÖ - Weinviertel
René Lobner und Hannes Bauer 
neue Vorsitzende der EUREGIO. 
Bei der Generalversammlung der 
EUREGIO Weinviertel gab es 
den intern schon lange vorberei-

teten Wechsel: Landesrat Mag. 
Karl Wilfing legte aufgrund seiner 
Funktion in der NÖ Landesregie-
rung den Vorsitz in die Hände von 
LAbg. René Lobner aus dem Be-
zirk Gänserndorf, der gemeinsam 
mit Prof. Dr. Hannes Bauer die 
Geschicke der EUREGIO leitet. 
Neu im Vorstand sind weiters 
LAbg. Ing. Manfred Schulz und 
Abg. z. NR Eva-Maria Himmel-
bauer. Das Team komplettieren 
Abg.z.NR Ing. Mag. Hubert Kuz-
das aus Gaweinstal und Abg.z. 
NR Bgm. Rudolf Plessl aus Un-
tersiebenbrunn.
Landesrätin Dr. Petra Bohuslav 
gratulierte im MZM in Mistelbach 
zu 20 Jahren Regionalmanage-
ment Weinviertel. VerteterInnen 
aus dem Weinviertel zeichneten 
eine neue Landkarte des Wein-
viertels: ländlich – urban, smart 
und mobil, offen und Regionen, 
in denen sich Lebensraum, Wirts-
chaftsraum, Mobilität und Kultur 
ergänzen. Das Weinviertel hat 
hier einen idealen Mix gefunden. 

Regional- manager Hermann 
Hansy bleibt auch nach 20 Ja-
hren eine Konstante in der Wein-
viertler Regionalentwicklung. Ein 
neu eingerichteter Regionalbeirat 
aus den Obleuten und Bürger 
meistern der Kleinregionen wird 
künftig verstärkt den Vorstand 
bei Fragen der nachhaltige Rau-
mentwicklung und Mobilität unter-

stützen.

„Obstbäume für die Land-
schaft“
Obstbäume sind seit jeher 
Bestandteil unserer Kulturland-
schaft und tragen wesentlich zum 
Landschaftsbild bei. Mit ihrer Blü-
tenpracht erfreuen sie uns, und 
entlang von Wander-, Reitund 
Radwegen laden sie zur Rast 
in ihrem Schatten ein. Das Obst 
kann vielfältig genutzt und ver-
wertet werden.

In den letzten Jahren wurden Ob-
stbäume aber immer mehr als 
Bewirtschaftungshindernis be-
trachtet. Der Verbreiterung von 
Straßen und Wegen sind viele 
Bäume zum Opfer gefallen. Der 
heutige Baumbestand ist zum 
Teil überaltert. Der Wert der Ob-
stbäume wird oft erst nach ihrer 
Beseitigung erkannt. Heute weiß 
man, dass Obstbäume für die Ar-
tenvielfalt in unserer Landschaft 
nicht wegzudenken  sind. Die 
Eigenschaften und ge schmack-
lichen Vorzüge von alten Sorten 
werden wieder geschätzt. Die 
gepflanzten Wildobstbäume sind 
außerdem eine unschätzbare Be-
reicherung für die Tierwelt in un-
serer Grenzregion.
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