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Téma vydání: rybářství
Rybářství v ČR
První záznam o počátcích zakládání rybníků pochází z konce 10. století, avšak je velmi pravděpodobné, že
rybníky se zakládaly už dříve. Na našem území se dnes nachází více než
24 000 rybníků a vodních nádrží, jejichž
celková plocha představuje 52 tisíc ha,
z toho je v Čechách a na Moravě využito k chovu ryb 42 tisíc ha rybníků. Hlavním druhem zboží tohoto odvětví je kapr
obecný. Rybářství v České republice je
možno rozčlenit na produkční rybářství
a hospodaření v rybářských revírech.
Rybáře v České republice sdružují organizace Český rybářský svaz (ČRS),
Moravský rybářský svaz (MRS) a Rybářské sdružení ČR.
Jaké můžete najít druhy ryb v našich vodách? Samozřejmě jako první nás napad-
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ne kapr, který je naší nejběžnější a nejznámější rybou tvořící pilíř českého rybníkářství a zároveň i druhem nejčastěji vysazovaným do sportovních vod. Dále, z těch
známých, to je sumec, štika, cejn, candát,
amur, pstruh a mnoho dalších.
Rybářství nemá jenom produkční význam, ale také sportovní, který je u nás
oblíbený. Svědčí o tom všechny rybářské kroužky pro děti a mládež ve větších i menších městech a na vesnicích.
Právě tam vyrůstají rybáři, kteří jsou vedeni k tomu, aby svůj úlovek nechali žít.
Děti, mládež i dospělí si také užívají nejeden rybářský závod, kterých je u nás
požehnaně. Skvělým zážitkem je nejen
se zúčastnit, ale také přijít fandit, podívat se, s jakým nadšením sportovní ry-

Slovo předsedy Regionu Podluží
Vážení Podlužáci,
zima, jakou namaloval majstr Lada,
nám zatím nenastala a uvidíme,
zda jsou sněhové
peřiny připraveny
i pro náš region.
Před koncem roku
vždy nastává shon
nejen v našich pracích, kdy vše dokončujeme a bilancujeme, ale i ten předvánoční, kdy už od listopadu nám do uší v obchodech pouští
vánoční písničky a vánoční tématika je
na pultech i daleko dříve. Proto se snažme vše zvládnout v co největším klidu
a buďme šťastní, že tu jsme pro ty, kteří nás potřebují, pro naše rodiny, a také
mysleme na ty lidi, kteří nemají takové
štěstí a nemohou svátky adventu i Vánoc trávit se svými blízkými.
S činností našeho dobrovolného svazku

obcí Vás pravidelně ve Zvonech Podluží seznamují naši pracovníci. Tým našich
šikovných pracovníků zpracoval Strategii
rozvoje Regionu Podluží na roky 2020 až
2026, za což jim děkuji. Byla také možnost se do této strategie zapojit formou
vyplnění dotazníku v členských obcích,
a vyjádřit se tak k rozvoji našeho svazku
obcí. Nejvíce podnětů se týká na rekonstrukce a budování cyklostezek mezi našimi obcemi, podporu folkloru a zachování kulturního dědictví, zlepšování životního prostředí, především pak zadržení vody v krajině a výsadby zeleně a aktivity zaměřené na děti a mládež. Jsem
přesvědčen, že tato témata a mnohá další jsou spojující pro všechny naše obce
a musíme se jimi zabývat intenzivně.
Náš dobrovolný svazek obcí byl proto také založen, aby obce mnohé řešily společně a byly si nápomocny. Právě
v této dobrovolné spolupráci je síla i do
budoucna, samospráva je garantovaná
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báři vytahují své úlovky, měří je, pouštějí a nakonec s úsměvem přebírají ceny.
Převážná většina násadových i hlavních rybníků bývá vylovována v průběhu podzimního období. Samotný průběh výlovu se ani po staletí příliš nezměnil. Nejprve je třeba zkontrolovat
odpadní stoky, v případě jejich zanesení se stoky musí vyčistit. Aby mohlo dojít
k vypuštění rybníka, musí se snížit či zastavit přítok vody do rybníka. Proto, aby
se ryba do sloveniště dobře stáhla, je
třeba zajistit postupné vypouštění vody.
Těsně před výlovem rybník hlídá porybný, zároveň je třeba dbát na to, aby bylo
ve vodě dostatečné množství kyslíku.
Podzimní výlovy ryb jsou brzkým poslem
blížících se Vánoc, kdy oblíbeným symbolem se stal již před více než dvěma sty
lety právě kapr, který v českých domácnostech bývá tradičním štědrovečerním
pokrmem. Kapr již tou dobou prochází různými podmínkami od výlovu, přemístění do sádek, manipulaci a přepravu. Než k tomu dojde, vývoj kapra trvá 3
až 4 roky. V předvánoční době už je vánoční kapr připraven na prodejní stánky
pro konzumaci zákazníků.
Bc. Eliška Petrlová,
zdroj: Mendelova univerzita Brno, diplomová práce

ústavou a každá obec či město si udržuje svou autonomii a právní osobnost,
ovšem nemuselo by tomu tak být v budoucnu vždy, protože my, představitelé
obcí a měst, cítíme snahu o centralizaci samosprávy, přestože vrcholní politici
tvrdí, že tomu tak zcela jistě není. A právě díky naší spolupráci a spolupráci s jinými svazky obcí se tomuto centrálnímu řízení obcí a možná i slučování dosud bráníme. Stále platí, že rodina je
základ státu a obec je pak základ společnosti. Dobrovolný svazek obcí, přestože je právnickou osobou, rozpočtovou organizací a ekonomickým subjektem, má daleko větší a hlubší přesah,
než abychom se na něj dívali pouze očima efektivity zisku. Náš společný zisk
a zájem musí být ve vědomé a společné
práci pro nás všechny Podlužáky jako
občany naší republiky a tento zisk nemusí být nutně ekonomický, ale efektivní. Protože dobrá správa obcí a meziobecní spolupráce je toliko pro společné
(dokončení na str. 3)
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Slovo předsedy...
(dokončení ze str. 2)
obecné blaho, což je hlavním znakem
veřejného zájmu, kdy veřejný zájem
přesahuje zájem jednotlivce či skupiny jednotlivců. Jsem osobně přesvědčen, že náš Region Podluží bude i nadále fungovat dobře. Záležet to bude
na každém jeho členovi, tedy členské
obci, ale i na jeho vedení a pracovnících. Osobně si velmi vážím spolupráce
s mým místopředsedou Josefem Osičkou, ostatními obcemi, jejich zástupci,

mými kolegyněmi a kolegy, také jezdím
navštěvovat akce v našich obcích, primárně pak hody. Pro obce, školy a další zájmové instituce v příštím roce připravuji s paní senátorkou za Hodonínsko, Annou Hubáčkovou, soubor přednášek ochrana životního prostředí, vody
a půdy, samospráva obecní a krajská.
Budeme se na Vás těšit.
Vážení Podlužáci, buďme k sobě ohleduplní nejen v čase adventu a Vánoc,
těšme se z maličkostí, ne nutně se mu-

síme mít všichni rádi, i když by to bylo
ideální, ale rozhodně si musíme vzájemně pomáhat, nikoliv škodit. Přeji tedy
nám všem požehnané svátky vánoční, naplněné klidem, mírem, pohodou
a láskou k bližním. Tento velký dárek
se špatně balí, protože je to pocit blaženosti. Do nového roku 2020 pak přeji pevné zdraví a nervy, štěstí, úspěchy
a Boží požehnání.
Vojtěch Pospíšil,
předseda Regionu Podluží

O čem se mluví v Regionu Podluží
Podluží plánuje společně - Všechny
obce v Regionu Podluží mají schválené Programy rozvoje obce, které byly
pro jednotlivé obce pořízeny v letech
2017 – 2019 z projektu „Podluží plánuje společně CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_05
8/0007371“. Poslední aktivitou projektu bylo vytvoření Strategie rozvoje Regionu Podluží na období 2020 – 2026.
V rámci této aktivity proběhlo v měsíci
září 2019 dotazníkové šetření v celém
území Regionu Podluží. Dotazníkové
šetření bylo zacíleno na zjištění názorů
obyvatel Regionu Podluží starších 15
ti let na aktivity Regionu v budoucnu.
Lidé dotazník vyplňovali elektronicky
nebo v tištěné podobě. Výsledky dotazníkového šetření byly zapracovány
do připravované Strategie. Z dotazníků vyplynulo, že Region Podluží má věnovat více pozornosti cyklostezkám, ať
již obnově či budování nových, folkloru
a zachování kulturního dědictví, zlepšení stavu životního prostředí a činnosti zaměřené na děti a mládež. Strategie
rozvoje obsahuje popis všech charakteristik Regionu Podluží a nechybí ani
navazující návrhová část, která shrnuje

Školení k novele zákona o pohřebnictví

aktivity, kterým se bude Region Podluží
věnovat v budoucnu.
V květnu se uskutečnil ve Tvrdonicích
19. ročník Setkání mužáckých sborů na
Podluží. Na této akci se na jednom podiu sešlo až na 200 mužských krásných hlasů, kteří si společně zazpívali a přizvány byly také dva ženské sbory. Po společném rozhodnutí mužských
sborů, byl výtěžek z dobrovolného
vstupného věnován Natálce Štefečkové z Kostic. Příští jubilejní 20. ročník se
uskuteční 16. května 2020 v Lužicích.
Atletické přebory Podluží zahájily děti
z prvního stupně 27. května. Soutěžilo
se v hodu ve skoku do dálky, vytrvalosti, hodu kriketovým míčkem a sprintu
na padesát a šedesát metrů. Akce se
zúčastnilo 8 soutěžních škol. Bohužel
následující den nepřálo počasí a žáci
druhého stupně se stihli jenom společně sejít, rozcvičit a rozběhat, než začalo pršet a musely se přebory ukončit, ale i přesto se přebory vydařily
a můžeme se na ně těšit i příští rok. Konečné pořadí škol letos určily výsledky
z prvního dne a putovní pohár si odvezli atleti z Moravské Nové Vsi a domácí žáci z Lanžhota se umístili druzí.
V říjnu, jako každoročně se konal
v Hruškách Štafetový běh Boba Zháňala, kde se sešlo 8 štafet dětí ze základních škol Regionu. Štafety odstartoval pan Bob Zháňal. Vítězství obhájili
z loňského roku děti ze ZŠ z Lanžhota,
druhá skončila ZŠ Moravská Nová Ves
a na třetím místě se umístila domácí ZŠ
Hrušky.
Ve čtvrtek 7. listopadu 2019 proběhlo
v prostorách Regionálního centra Města Hodonín školení k problematice no-
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Setkání mužáckých sborů na Podluží

vely zákona o pohřebnictví. Školení
bylo určeno úředníkům členských obcí
Regionu Podluží, Mikroregionu Hodonínska a Obcí pro Baťův kanál. S problematikou z teoretického hlediska přítomné seznámil JUDr. Marek Šimek
z Advokátní kanceláře Mgr. Pavla Jurečky a z praktického hlediska paní
Jana Kopáčková z obce Ratíškovice.
Region Podluží má zpracován Generel cyklostezek, tento dokument je vodítkem pro to, aby vznikl ucelený systém tras pro každodenní i turistický pohyb obyvatel. V každé obci Regionu
vede cyklostezka nebo cyklotrasa, kromě obce Ladná. Pro potřeby generelu bylo pasportizováno celkem 198 km
silnic, stezek či polních cest. Jednotlivé cyklotrasy jsou navrženy v souběhu
se stávajícími silnicemi, trasách existujících polních a lesních cest se zpevněným i nezpevněným povrchem. Návrh
konstrukčních vrstev jednotlivých úseků se budou vždy lišit podle očekávaného zatížení komunikace na základě
geologických podmínek podloží. Hlavní páteřní cyklostezkou je trasa s názvem Podluží, podél řeky Moravy pak
Moravská stezka.
Připravila: Bc. Eliška Petrlová
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Dolní Bojanovice
Rybářství v Dolních Bojanovicích
V současné době se o rybářství v obci
nedá mluvit. Jsou zde sice nadšení rybáři, avšak nejsou sdružení do žádné skupiny nebo spolku. Zcela logicky,
v obci není žádný rybník, o který by se
mohli starat. Nebylo tak tomu ale vždy
a za čas by se to mohlo změnit.
Málo se dnes ví, že mimo zemědělství
a vinařství patřilo k tradiční obživě obyvatel Bojanovic ve středověku
také rybníkářství. Za vesnicí v blízkosti trati „Roztrhansko“ a „Rybníček“ byly
dva rybníky (horní a dolní). Dle písemné zmínky hodonínského panství Josef
Czobor z Czoboru osadil horní rybník
násadou ještě v roce 1756. Avšak následujícího roku rybník zatopil louky na
trati „Roztrhansko“, které patřilo čejkovickým jezuitům. Proto hodonínské panství postoupilo čejkovickému panství
louky nad kukvickým dvorem a hodonínské panství převzalo zatopené louky na trati „Roztrhansko“. Rybník byl
od roku 1791 vypuštěn. Bojanovice tak
v průběhu 18. století přišly o oba rybníky a zaniklo i rybářské a rybníkářské řemeslo, které zcela nahradilo zemědělství.
Bojanovice tedy víc jak dvě století rybník neměly. To se snad brzy změní. Zastupitelstvo obce Dolní Bojanovice za-

Rybníky v Dolních Bojanovicích v minulosti

čalo v roce 2008 jednat v otázce obnovy historického horního rybníka. Následovala náročná a zdlouhavá jednání s mnoha institucemi, zejména pak
se správcem vodního toku, vlastníky
a dále správci technické infrastruktury nebo orgány ochrany životního prostředí. Problémem byl například střet
navržené stavby s ochranou ložisek lig-

Nákres pozice obnoveného historického rybníka v Dolních Bojanovicích

www.dolnibojanovice.cz

nitu, které leží pod místem budoucího
rybníka nebo koridory vysokého napětí či dva ropovody. Ty bude potřeba zrušit nebo přeložit. Po dlouhých jedenácti letech bylo ke stavbě vydáno územní rozhodnutí a v současné době připravuje projektant stavby - Ing. Karel
Vaštík dokumentaci pro stavební povolení, o které budeme žádat v další fázi.
Záměrem obce je také podání žádosti
o dotaci na výstavbu, neboť podle předběžných odhadů budou náklady na realizaci stavby představovat cca 30 až 40
mil. Kč. Bude se jednat o vodní nádrž
na toku potoka Prušánka o rozloze 6 ha,
z čehož 5 ha bude na katastru obce
Dolní Bojanovice a zbývající hektar litorální zóny na katastru sousední obce
Josefov.
Mimo funkci zadržení vody v krajině a navrácení vodního ekosystému do přírody
v okolí obce, bude mít nádrž také funkci protipovodňovou díky hrázi na odtoku
z nádrže. Ulice s názvem „Na Hrázce“
v okrajové lokalitě obce, tak znovu dostojí svému původnímu názvu.
Podaří-li se na tento projekt zajistit finanční krytí, je téměř jisté, že Bojanovice budou mít znovu rybník. A dále uvidíme - třeba se na něm bude i rybařit.
Připravili: Michael Purmenský
a Tomáš Konečný
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Hrušky
Rybníky v našem katastru
V Hruškách odedávna bývaly tři rybníčky. Rybníček na dolním konci dědiny
najdeme už na mapě z roku 1827, upraven byl při budování cesty na Týnec
v roce 1895. Částečně pak byl zavezen
v roce 1935, kdy si tak místní odpracovávali svůj dluh za pronájem obecních
pozemku. Voda zde byla nízká a celý
den se na něm zdržovala vodní drůbež.
Definitivně zanikl v první polovině minulého století. Prostor byl zarovnán a byl
zde zřízen parčík. Někdejší rybníček tak
dnes připomíná už jen název ulice Na
rybníčku.
Rybníček na horním konci dědiny byl
zbudován roku 1831 při stavbě okresní silnice z Moravské Nové Vsi na Břeclav. Sloužil také k zachycení vody, jež
při přívalových srážkách tekla z polních
tratí na Padělky. Hladina zde byla nízká, voda sloužila k plavení koní, zamáčení dřevěného nádobí a náčiní, ale i ke
koupání dětí i dospělých. Rybníček rovněž sloužil k hašení případných požárů v dědině nebo na blízkém velkostatku. Přebytečná voda vyla příkopem odváděna na Zahajku. Roku 1964 byl rybníček vyčištěn a odtok byl kanalizován
a sveden do Svodnice. Zavezen byl
v polovině sedmdesátých let.
Třetí rybník u obecního pastviska na Zahajce býval větší a bývalo v něm také
množství ryb. V druhé polovině 19. století ve snaze získat další obecní pole
bylo pastvisko postupně zoráno a ryb-

Rok 1911, rybník „káčák“, autor Ladislav Loučka

ník vypuštěn. Roku 1907 se obecní výbor usnesl, že se při provádění melioračních prací má pro účely hašení požárů zbudovat vodní nádrž na Zahajce
a u dráhy. Za první republiky bychom
tak ve vlastnictví a správě obce nalezli rybník na Zahajce o výměře 2 500 m2
obnovený v roce 1927, rybníček Na
sklepách o výměře 800 m2 a rybníček u
okresní silnice o výměře 1 500 m2, které
sloužily jako vodní požární nádrže, ale
chovaly se zde i husy a napájeli koně.
Roku 1938 byly všechny obecní rybníky
pronajaty Františku Kubákovi pro pěstování užitkových ryb, Františku Mráka-

vovi bylo za stejným účelem povoleno
prohloubit rybník v Hliníkách u borovic.
Připravil: Ing. Petr Tichý

Záběr od zrušeného rybníka u zbrojnice

Rybník v Hruškách, kresba L. Loučka (1889)

Zrušený rybník u zbrojnice

www.hrusky.cz
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Josefov
Rybaření v naší obci
Rybářský spolek v naší obci neexistuje.
Milovníci tohoto klidného koníčka však
v obci žijí.
Příkladem je pan Jan Nový, který rybaří i ve svých 80 letech. Když jsme
jej byli navštívit s panem starostou při
příležitosti jeho životního jubilea, ukazoval nám na fotkách své krásné úlovky. Rybářský lístek má nejen v ČR, ale
i na Slovensku. Dalším milovníkem rybaření je pan Vilém Prčík. Ten spolu se
svými kamarády pořádá pro děti závody v chytání ryb na místním rybníku.
Děti jsou plné nadšení z toho, co na své

Úlovkem byl i velký žabák v r. 2013

Malí rybáři z Josefova

Krásný úlovek v roce 2016

udičky chytnou a kdo vyloví nejvíce maličkých rybiček karásků, nebo jiné plevelné rybičky. Občas se podařilo chytit taky větší kapříky. Až se šťastný rybář
s úlovkem vyfotil, vrátil jej zase zpět do
rybníka, aby se poštěstilo i jinému rybáři. Návnadou nepohrdl ani statný žabák.
Z tohoto úlovku měly všechny děti velkou radost. Krásnou zlatou rybku chytil
Filip Zlomek, snad mu jeho přání vyplnila poté, co ji také vrátil zpět do rybníka.
Všechny děti byly po zásluze odměněny sladkostmi a diplomy s počtem ulovených rybiček. Nejlepší malí rybáři dostali od pořadatelů hodnotné ceny v podobě rybářských prutů. Pokud bude
dost vody v rybníce, tak se těšíme na
další dětské rybářské závody.
Rybičky se nám dostaly také na dětský
karneval. Můj manžel Jan Hasil kdysi
udělal svým dětem rybičky a udičky ze
dřeva. Rybičky mají na hřbetě přiděla-

né očka, udičky mají na vlasci přidělané
háčky, aby se daly zaháknout za očka na
rybičkách. Protože už děti odrostly, půjčuji je ostatním dětem na akce pořádané obcí Josefov. Děti si je oblíbily, soutěží mezi sebou, kdo uloví co nejvíce rybiček. Není to tak snadné jak se zdá, některé děti to vzdají, jiné svou houževnatostí vítězí. Zapojují se někdy i dospělí
a věřte tomu, že se pobaví i oni.
Text a foto: Růžena Hasilová

Lovení rybiček na dětském karnevalu 2017

Dětská soutěž v roce 2012

Krásný úlovek Viléma Prčíka v r. 2016

www.josefov.eu

Zlatá rybka Filipa Zlomka v r. 2016

06

Kostice
Moravský rybářský svaz, z.s.,
pobočný spolek Kostice
Moravský rybářský svaz, z.s., pobočný
spolek Kostice jako samostatná organizace vznikla v roce 2001, do té doby
byla součástí MRS MO Lanžhot. Pobočný spolek Kostice je součástí Moravského rybářského svazu Brno, z.s.
Pobočný spolek Kostice hospodaří na revíru „Kostická štěrkovna“, části toku Kyjovky a na soukromém revíru „Kopanka“.
Základna spolku sídlí v areálu „Rybářské
búdy“ za hřištěm, který má spolek dlouhodobě pronajatý od Obce Kostice. Původní budova byla postavena pracovníky tehdejšího JZD Kostice v 60. letech
20. století a byla užívána jako slepičárna. JZD Kostice budovu později darovalo Českému svazu myslivců Kostice,
kteří jí vyklidili, opravili a následně používali jako klubovnu. Nakonec byla prodána sdružení rybářů MRS MO Lanžhot.
Od té doby se v areálu i na samotné budově při údržbě odpracovalo mnoho tisíc brigádnických hodin.
Hlavní činností spolku je pravidelné zarybňování revírních vod, údržba břehů
a porostu. V zimním období členové prosekávají led, aby se dostal k rybám kyslík.
Spolek se skládá z členské základny
a voleného výboru. Složení výboru je:
předseda Pavel Král, jednatel David Kalina, hospodář František Kaňa, členové výboru Pavel Brázda, Luděk Bušek,
Vlastimil Mrákava. Kontrolní a revizní komise: Jiří Abraham, František Šimko.
Ke konci roku 2018 sdružovala organizace v členské základně 246 členů dospělých a 23 dětí.

Dětské závody na Štěrkovně

Posezení na Kopance

Pobočný spolek Kostice se snaží vychovávat své následovníky, proto byl
pro děti do 15 let založen rybářský kroužek vedený Pavlem Brázdou a Milanem
Králem. Děti se scházejí dvakrát měsíčně. Učí se rybářskému řádu, poznávání našich ryb, jejich povoleným lovným
délkám a dobám hájení. Procvičují různé rybolovné techniky jako lov na položenou, na plavanou, lov na přívlač, ale
také praktické věci – jak správně sestavit udici nebo navazovat háčky. Součástí praktické výuky jsou i výjezdy po revíru a trénink správného nahazování.
Dětí se učí být trpělivé, jak se správně
chovat v přírodě a jak zacházet šetrně
s ulovenou rybou.
Spolek dětem zajišťuje výukové knihy
a obrázkové sešity, případně jiné vhodné pomůcky pro výuku. Pro děti jsou
také pořádány rybářské závody a třídenní letní pobyt na revíru „Štěrkovna“.
Spolek se ovšem snaží zapojovat i do kulturního dění v obci
- v udržovaném areálu Rybářské búdy se
odehrává většina letních kulturních akcí
v Kosticích. Během
prázdninových měsíců si místní i přespolní
návštěvníci při Rybářském výletu pochutnávají na smažených
a uzených rybách.
Pravidelně třikrát do

www.kostice.cz

roka se pořádají denní rybářské závody
pro dospělé a zvlášť pro děti. Pro rybáře
i nerybáře se také dvakrát do roka koná
jarní a podzimní posezení na Kopance.
Připravili: Pavel Král, David Kalina

TJ Sokol Kostice- oddíl Judo
V sobotu 7. prosince 2019 se opět
utkají malí judisté z celé České republiky a Slovenska na Mikulášském turnaji mládeže. Tuto soutěž pořádáme
už po mnoho let a je stále oblíbenější. Snad proto, že si děti ze soutěže
odnášejí s jejich vybojovaným oceněním i zážitek - v Kosticích totiž předává dárky malým judistům hrozivý čert.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Za Judo Kostice Miroslav Martuška
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Ladná
Rybaření v obci Ladná
Obec Ladná patří k povodí řeky Dyje,
řeky Moravy, řeky Dunaje a úmoří Černého moře. Západní částí katastru obce
protéká řeka Dyje, najdeme zde ještě několik jejich slepých ramen. Přímo u obce
leží nebeský rybníček Jazérko a za obcí
rybníček U kříža (Ontário). Oby vznikly po
těžbě štěrkopísku.
Od dob Rakouska-Uherska až do roku
1945 obhospodařovali všechny tekoucí
vody řeky Dyje, přítoky i lesní tůně Lichtenštejni. Tito majitelé vody nezarybňovali, protože se tak dělo přirozenou cestou, vody byly čisté a časté záplavy měly
blahodárný vliv na tření ryb. Podle údajů
z kronik veškeré vody hájili hajní a četníci, povolenky k chytání ryb se dávaly zřídka, a tak se od třicátých let 20. stol. rozmáhalo pytlačení. Pokud byl někdo při takovém činu chycen, hrozilo mu dokonce
zatčení. Po roce 1945 přešla správa vodních toků pod stát.
Do dvacátých let 20.století se datuje
vznik rybářského spolku v Ladné. O činnosti spolku bohužel nejsou vedeny žádné záznamy.
V letech 1951 až 1955 byli ladenští rybáři organizováni v místním rybářském spolku Břeclav. Spolky byly povinny věnovat
se zarybňování a ochraně vod ve svěřených úsecích.

Jedno ze slepých ramen Dyje

V padesátých letech ještě nebyla zregulována řeka Dyje a lesní a zemědělská činnost nebyla zdaleka tak intenzivní. Každý rok docházelo k několikerým záplavám
v zimě i v létě. Voda sahala až po hráze
kolem svodnice až k obci. Některé zimní záplavy byly pro mládež tak příznivé,
že bylo možné bruslit až k Podivínu. Tyto
záplavy přinášely velké množství ryb, které se potom s ustupující vodou stahovaly
do hlubších vod. V mělkých vodách docházelo k přirozenému výtěru ryb. V těchto letech rybáři chodili chytat ryby hlavně do Dyje, Staré Dyje a do Strže. Stará
Dyje byla doslova rybářským rájem, klika-

Jazérko v Ladné

tí se v délce asi jednoho kilometru, z jedné strany lemovaná Lanštorfským lesem
a z druhé loukami. V této čisté vodě byly
všechny druhy ryb včetně raků. Dalšími
vodními plochami využívanými pro lov
ryb byly menší vodní plochy, a to v místě dnešního Jazérka, dále tzv. „Bágr“ za
hřištěm či menší plocha v dnešním parku Rasovna. Tyto vody zarybňovali odlovem malých rybek z různých prohlubní na
loukách.
Od následujících let začíná mít na kvalitu
vod a počet ryb vliv chemizace, používání umělých hnojiv v zemědělství a výstavba podniků a továren na toku Dyje, což
způsobovalo mj. také otravy ryb. Také
kvůli tomu měli ladenští rybáři zájem o zarybnění nově vybudované nádrže u hřbitova (rok 1965), kde by mohli provozovat sportovní rybolov. Po delších bojích
s představiteli místního JZD se jim to podařilo. O dva roky později, v roce 1967,
bylo vybudováno další štěrkoviště, zvané
„U křížka“.
V roce 1968 vznikl při základní škole zájmový rybářský kroužek pro děti, který založil František Kosík a přihlásilo se do něj
25 dětí. Děti se zde učily různým rybolovným technikám, které pak mohly předvést na pravidelných soutěžích. Soutěže byly pořádány v obci na Jazérku, děti
jezdily na okresní závody např. do Vranovic nebo na rybník Včelínek v Břeclavi. Např. v roce 1973 byl Vojtěch Sedláček nejúspěšnějším soutěžícím na okresní rybářské olympiádě, kde 1. místo získalo i družstvo dětí. Mladí rybáři se aktivně účastnili brigád nejen pro rybářský
spolek, ale také pro obec. Rybářský kroužek pak s přestávkami fungoval až do
roku 2005, schůzek ve škole i chytání ryb
se účastnilo přibližně 15 chlapců. Posledním vedoucím kroužku byl Josef Salajka.
V sedmdesátých letech 20. století je v rybářském spolku aktivních téměř padesát
členů. Kromě přikrmování ryb nebo pro-

www.obecladna.cz

sekávání průduchů v zimě odpracovali
rybáři stovky hodin brigád v obci, např.
při rozšíření hřbitova. Někteří členové byli
velmi aktivní při tzv. rybářských strážích,
při kterých hlídali revír proti pytlákům.
Krajský výbor v Brně v roce 1975 rozhodl, že místní skupina v Ladné není přípustná (vlastnila razítko), a proto se musí zrušit. Všichni ladenští funkcionáři odešli, do
výboru Místní organizace Břeclav byli doporučeni dva členové. Přesto skupina dále
pracuje, například v roce 1979 odpracovali její členové až tisíc brigádnických hodin.
Na počátku osmdesátých let postihla rybáře krize, konala se pouze jedna členská
schůze, zúčastnilo se jí málo členů, rybáři odpracovali málo brigádnických hodin,
a proto padl návrh na ustavení místní skupiny při místní organizaci v Břeclavi. V následujících letech se stav postupně zlepšuje, ladenští rybáři jsou aktivní při čištění
ladenské strouhy, vysazování keřů u Křížka, odstraňování travin z vody apod.
Od roku 1983 bylo povinné zapisovat docházku k vodě a úlovky, rekord mezi místními rybáři vytvořil Rostislav Střelský, který u vody strávil 191 dnů, během kterých
ulovil 48 ryb. Stanislav Morávek ml. Ulovil v tomto roce 174 kusů a 9 druhů ryb.
V roce 1985 se rybáři dočkali své klubovny, od místního národního výboru dostali k užívání obecní domek na ulici Na Trkmance. Nejlepšími úlovky se v tomto roce
mohli pochlubit Oldřich Anth, který chytil 126 ks ryb a Stanislav Morávek se 158
kg ryb.
V 90. letech 20. století činnost rybářského
spolku pokračuje. Rybáři se starají o prosekávání ledu, čištění břehů, účastní se
rybářských závodů a soutěží. Trofejním
úlovkem je sumec o délce 128 cm, kterého ulovil Jaromír Lucký. V současné době
je v Moravském rybářském svazu organizováno 60 ladenských rybářů.
Zdroj: kniha Obec Ladná v proměnách času

Úlovky našich rybářů
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Lanžhot
Rybářství v Lanžhotě
Historie rybářství v našem regionu sahá
do 18. století, kdy v roce 1709 vznikl rybářský cech. V této době však vody nebyly ve vlastnictví rybářů, ale byly pronajaty od knížecích rodů Lichtenštejnů a Žerotínů. Ke změně došlo během
2. světové války v době okupace, kdy
byly tyto cechy zrušeny a byly vytvořeny rybářské spolky. Po válce se rybářský spolek v Lanžhotě stal samostatnou
organizací. V roce 1952 byl svolán první rybářský sjezd, na kterém byl založen Český rybářský svaz a tohoto sjezdu se zúčastnili také zástupci z Lanžhota. V roce 1960 došlo ke sloučení organizací obcí Lanžhot, Kostice, Tvrdonice, Týnec. V tomto uskupení byl Lanžhot hlavním členem a ostatní obce se
staly místními skupinami spadajícími
právě pod Lanžhot. V tehdejší době rybáři z Lanžhota hospodařili celkem na
80 hektarech vod. K další změně došlo
v roce 2001, kdy rozhodla konference
místní organizace (MO) Lanžhot o rozdělení stávající sloučené organizace,
a tak došlo k osamostatnění se MO
Lanžhot a dále vznikly MO Kostice,
MO Tvrdonice a MO Týnec.
Od r. 2001 stál v čele lanžhotských rybářů Josef Uhlíř a hospodářem byl Jiří
Balga. V roce 2004 se stal předsedou
MO v Lanžhotě František Tureček, hospodářem zůstal Jiří Balga. Od roku 2011
je předsedou Moravského rybářského
svazu o.s. místní organizace Lanžhot
Jan Tomek, jednatelem je Petr Šoška

Dětské rybářské závody 				

a hospodářem je stále Jiří Balga.
V současné době lanžhotští rybáři hospodaří na 31 hektarech vod a dále se
starají o 4 hektary rybochovných zařízení. Do hlavních aktivit této organizace patří sportovní rybolov, chov ryb, výkup vodních lokalit a odbahnění vodních lokalit. Dále je každý rok lanžhotskými rybáři organizován výlov rybníka
Kout, kde se konají také rybářské závody jak pro dospělé, tak pro děti.
Při své činnosti však rybáři musejí bojovat často s nepřízní počasí a s tím spojenými různými klimatickými změnami,
které ovlivňují stavy jednotlivých vod

a ryb v nich. Velkým problémem jsou
dlouhotrvající vedra během letních měsíců, která způsobují nedostatek kyslíku
ve vodách, jehož důsledkem jsou časté
úhyny ryb. Povinností členů MO Lanžhot je vykonat brigádní činnost v revíru MO. Za odvedenou práci všem těmto
členům patří velký dík. Jménem naší organizace přejeme hezké chvíle strávené na březích našich vod a mnoho krásných úlovků.
Petrův zdar.
Připravil: Petr Létal
Foto: Kateřina Paulíková

Záběry z výlovu		

Dětské rybářské závody 				

www.lanzhot.cz
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Lužice
Rybníkářství na Hodonínsku
Z historie
Ve středověku hrálo významnou úlohu
v hospodaření šlechtických velkostatků
i rybníkářství, nejinak tomu bylo i u nás,
na Hodonínsku.
O vybudování rybniční sítě na hodonínském panství měl velkou zásluhu Vratislav
z Perštejna, který mimo jiné založil rybníky Mokroňovský, Jarohňovický a Zbrod.
V jeho díle pokračoval Jan Kuna z Kunštátu, který v letech 1493-1499 zbudoval
velký rybník pod Hodonínem na Dúbravě. Ten zatopil pusté grunty vsi Kunčiček,
ale i půdu osedlých vsí Dolních Bojanovic a Lužic. V listině krále Vladislava II.
z roku 1509 je nejen povoleno zatopení
zeměpanské Dúbravy, ale i poznámka, že
se tomuto rybníku říká Třtiňák pro velké
množství rákosu-třtiny, která v něm rostla. Ale již od roku 1691 nese rybník název
Písečný. Písečný patřil mezi největší rybníky na Moravě (5. místo) zaujímal plochu
600 rakouských jiter, to je 345,28 hektaru.
Další majitel hodonínského panství Jan
z Lipé dokončil rybniční soustavu v letech 1530-1539 vybudováním největšího
rybníka na Hodonínsku známého pod názvem Nesyt s vodní plochou 1000 rak. jiter. Název je poprvé uváděn v roce 1691
a to pro velké množství násady 2000 kop,
později jen 1200 kop.
Soustava rybníků začínala pod Kyjovem
rybníkem Svatobořickým, pokračovala
Mistřínským, Starým a Novým Jarohňovským, Zbrodským, Písečným a Nesytem.
Napájeny byly řekou Stupavou (Kyjovkou),
která se u Nesyta vlévala do Moravy.
Velkou výhodou Nesytu i Písečného bylo,
že měly dlouhou vegetační dobu, slunnou
polohu a z polí a luk dostávaly dostatek
živin. Proto si, na rozdíl od jiných rybníků,
udržovaly dobré výnosy, zvláště kapra, až
do svého zániku.
Jaké práce vykonávali naši předkové
v rámci robotních povinností? Zajišťovali dovoz materiálu na stavbu rybníku, pomáhali při údržbě, při nasazování a výlovu ryb, střežili v době výlovu, udržovali
stoky a vyhazovali příkopy na dně vypuštěného rybníka.
Pro poddané i v Lužicích byla hojnost rákosu na rybníku Písečný prostředkem na
pokrytí stavení i stodol a chlévů, často byl
rákos krmivem pro dobytek, nebo topivem.
Pěstování ryb bývalo velkým přínosem
pro šlechtické hospodaření, tak v roce
1533 stála kopa kaprů 3 a půl zlatých,
v roce 1611 dokonce 5 zlatých. V 17. sto-

letí jsou kapři vyváženi i do alpských zemí.
Tak v roce 1603 přijeli vídeňští obchodníci
nakupovat kapry na Hodonínsko.
Pohromou pro rybniční hospodaření se
stala skutečnost, že v roce 1776 došlo
ke snížení robot poddaných na polovinu.
Provádění prací je velmi obtížné a s mnohem vyššími náklady. Navíc velkostatky
potřebují pro rozšíření chovu dobytka větší pícní základnu. A tak v první polovině
19. století je vypuštěn rybník Nesyt a po
velké zimě 1857/58, kdy silný mráz zničil značnou část rybniční vsádky, jsou vypuštěny další rybníky Písečný, Jarohněvský, Čejčské jezero aj. Na Písečném a Nesytě jsou zřízeny velkostatky. Povolán byl
lukařský odborník z Hannoveru Jindřich
Döhrmann, který měl pomoci se zaváděním lučního hospodaření.
Na Nesytu, kde byla těžší půda, se začalo i s pěstováním cukrovky.
S obnovou rybníkářství se na Hodonínsku začalo na konci druhé světové války, a hlavně v obnovené Československé republice. S obnovou se začalo
v roce 1943, kdy na Zbrodě byly vybudovány rybníky Mlynařka, Hejdovský, Šilhánek, Zbrodský (1947) a další. Po válce
dochází i na rybník Písečný v roce 1949,
dále byl znovu zřízen průtočný rybník Jarohněvský (1952) jako stohektarová zásoba pro soustavu 350 hektarovou rybníků Písečný, Komárov, Dvorský (1948), Lužický, Bojanovický a další. Tuto výstavbu
z počátku uskutečňoval Československý
státní statek, od roku 1953 Státní rybářství Hodonín. Na pomoc přišli odborníci
z jižních Čech, zvláště z Třeboňska.
O rozvoj rybnikářství, nejen u nás, se zasloužili zkušení rybnikáři jako Konhöfer,
Pinkava, projektant Maška, Ing. Kaláček
a další jejich pokračovatelé. Produkce
ryb dosahovala tehdy 800–1000 q.
V roce 1956 jsou organizovány rybářské
podniky podle povodí řek, a tak jsou hodonínské rybníky připojeny ke Státnímu
rybářství Přerov. Aby se zvýšila produkce
ryb, je na Písečném vybudována největší a nejmodernější rybí líheň na Moravě.
Zavádí se umělý výtěr ryb, zvyšuje se přikrmování ryb, a tak se produkce ryb pohybuje mezi 2000 až 2300 q. Byly dovezeny nové druhy ryb jako amur bílý a tolstolobik.
V letech 1968-1971 se vedle chovu ryb
zřizuje na Písečném kachní farma, která
produkuje až půl milionu káčat a odprodává se 3000 q vykrmených kachen. Později je chov rozšířen o husu domácí.

www.luziceuhodonina.cz

Rozvoj rybníkářství po roce 1990
Po roce 1990 dochází v rámci celé republiky k privatizaci majetku a nejinak je tomu
i v případě rybníkářství na Hodonínsku.
V roce 1992 byla založena společností
Rybářství Hodonín s. r. o. V době svého
vzniku obhospodařovala 41 rybníků o výměře 420 ha, v současnosti to je 92 rybníků o výměře 1302 ha, což svědčí o dynamickém růstu společnosti. Roční produkce tržních ryb dosahuje 10 000 q.
V roce 2003 získala společnosti do svého majetku cca 161 ha rybničních ploch
v Dolním Benešově na Opavsku. Roční produkce tohoto střediska se pohybuje okolo 1000 q tržních ryb, na zdejších
sádkách probíhá odchov pstruha duhového v objemu 100 q ročně.
Díky své pohraniční poloze přistoupila
společnost i ke koupi rybničního hospodářství na Slovensku, konkrétně hospodářství Jakubov a v roce 2013 ke koupi
areálu sádek ve Velkých Levárech.
V roce 2012 začala společnost hospodařit na rybnících v Lednicko-valtickém areálu, a to na základě vyhraného výběrového řízení, jež se konalo v roce 2011. Jak
je známo, toto území je zahrnuto do světového kulturního a přírodního dědictví
UNESCO, je zde vytvořena ptačí rezervace a hospodaření je zde omezeno a limitováno ve snaze po zachování dědictví
a stavu ekosystému pro další pokolení.
Významným předmětem činnosti společnosti je chov a prodej vodní a hrabavé drůbeže. Na líhni Písečná se ročně vylíhne kolem 50-70 tisíc ks housat a 30 tisíc ks káčat kachny divoké. Líhnutí vodní
drůbeže má na líhni chovatelskou tradici
a jejich prodej drobným chovatelům udržuje věhlas společnosti v celém regionu.
Společnost má v současné době cca 50
zaměstnanců, vedení firmy tvoří zaměstnanci s odborným vzděláním a dlouhou
praxí v oboru. Řada zaměstnanců jsou
absolventy Střední rybářské školy ve
Vodňanech, téměř všichni rybářští dělníci
mají rybářské učiliště v Třeboni.
Co říci závěrem
Z uvedeného je patrné, že nejenom víno,
zpěv, kroje patří na Podluží. To se může
pyšnit i bohatou rybníkářskou historií
a dynamickou přítomností toho oboru lidské činnosti.
Použitá literatura:
Kolektiv autorů. Lužice 1250-2000,
str. 94-97. Břeclav: Moraviapress, 2000
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Mikulčice
Rybáři v Mikulčicích
„Čas strávený u vody se do délky života
nezapočítává.“ 		
Ota Pavel
Ota Pavel, Rudolf Hrušínský, Karel Gott
a mnoho dalších osobností byli rybáři.
Rybáři z Mikulčic nemají vlastní organizaci a sdružují se v rybářském spolku
Moravská Nová Ves.

Možná budoucí rybáři...

Rybářský spolek sdružuje 3 obce, Moravskou Novou Ves, Mikulčice a Prušánky. Historie spolku sahá až do 70. let minulého století. Od roku 1979 historii mapuje kronika, která archivuje dění ve
spolku – práci s mládeží, úlovky, vztah
rybářů k přírodě.
V současnosti má spolek 350 členů,
z toho 50 dětí. Spolek obhospodařuje Štěrkovnu v Moravské Nové Vsi (prameniště skupinového vodovodu Podluží). Tento vodní zdroj slouží pro zásobení cca 40 tis. lidí pitnou vodou. Naši
činnost v prameništi řídí společnost
VaK Hodonín a.s. Zdroj je zařazen do
I. stupně hygienického pásma a požívá
nejvyšší ochrany. Snažíme se stavem
rybí obsádky a prací kolem vodní plochy dosáhnout co nejvyšší kvality vody.
V letošním roce jsme zahájili zvyšování populace candáta obecného vlastní
produkcí, candát a obecně dravé ryby
se pro vysazení do revíru téměř nedají koupit. Candát je významný regulátor
planktonožravých ryb (střevličky, cejna,
plotice, perlína, atd.), které nemají pozitivní dopad na kvalitu vody. My do vody
instalujeme výtěrová hnízda, která mají
candátovi nahradit nedostatek porostu, který souvisí s nízkým stavem vodní hladiny. Obhospodařujeme také Cihelnu v Mikulčících, která je určena především našim mladým rybářům k rybolovu. Cihelnu pravidelně zarybňujeme
kaprem, amurem a candátem.
Hlavním cílem – posláním spolku rybá-

řů je ochrana přírody, krajiny a životního prostředí. Aktivně se podílíme na mimoškolní výchově dětí a mládeže na
úseku rybářství a jejich vztahu k přírodě. Chceme rozvíjet a popularizovat rybářský sport. Vnímáme problém enviromentální výchovy jako zásadní a snažíme se v raném věku dětem vysvětlit, že
chování člověka má zásadní dopad na
životní prostředí. Rybářský sport představuje soulad s přírodou.
Každoročně ke dni dětí pořádáme, spolu s obcí Mikulčice, rybářské závody
v Mikulčicích na Cihelně. Letos se zúčastnilo rekordních 49 mladých závodníků, závody byly spojeny s dětským
dnem, který organizovala obec Mikulčice. Každý malý závodník si odnesl
cenu, která mu připomíná den strávený u vody v přírodě. Všem dětem gratulujeme! Děkujeme rodičům a prarodičům za to, že poskytli dětem podporu a umožnili jim zúčastnit se krásného
dne v přírodě. Dětské rybářské závody pořádáme na konci prázdnin i v Prušánkách na Kaluži. Letos jsme se poprvé zúčastnili Gurmánfestu v Moravské
Nové Vsi, kde jsme delikátně připravovali sladkovodní ryby. Jsme rybáři a popularizace konzumace sladkovodních
ryb nám přísluší. Všechny akce, které
pořádá náš spolek, najdete s předstihem na našem webu:
www.naryby2018.cz.

V Mikulčicích jsou ale ještě další vodní plochy k rybaření, které obhospodařuje Krajský rybářský svaz a starají se
o ně rybáři z Hodonína. Jsou to řeka Kyjovka, Morava s slepá ramena Moravy.
I na těchto vodách rybáři chytají a mají
skvělé trofejní úlovky – nejvíce sumce,
kapry, candáty, štiky, amury aj., které si
nezadají s kapitálními úlovky ze Šterkovny.

Rybářské závody dětí jsou již tradicí

U vody není nouze o zážitky

Předvánoční pozvánka
do Mikulčic:

Jeden z kapitálních úlovků

Touto cestou děkuji všem našim členům
za práci a čas, který věnují našemu
spolku. Díky patří také všem sponzorům, obcím Mikulčice, Prušánky a Moravské Nové Vsi za poskytnuté dary
a dotace, které nám umožňují pořádat
akce pro děti, popularizovat rybolov
a pozitivní vztah k přírodě.
Petrův zdar!
Ing. Miroslav Láníček, předseda spolku
MRS, z.s. PS M. N. Ves

www.mikulcice.cz

• 17.11. – 2.2. „Bílá krása“ – výstava
bílých výšivek, krajek aj. ručních technik na Chalupě F. Mikuleckého. Výstava Zuberské krajky
• 13.12. Pochod světlušek s lampiony
obcí za zvuku koled
• 14.12. Advent na chalupě – předvánoční setkání lidí dobré vůle ve vánočně vyzdobené Chalupě F. Mikuleckého s krajovými specialitami, zabíjačkou a vánočním programem
• 22.12. Vánoční koncert – vystoupí
mezzosopranistka Dana Šťastná spolu s chrámovým pěveckým sborem
a orchestrem a dětským sborem
a mužský sbor z Mikulčic
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Moravský Žižkov
Rybáři v naší obci

K jedné z opomíjených složek veřejného
kulturního a sportovního života na dědině
patřili a patří rybáři. Největší rozmach rybářů v Moravském Žižkově nastal v 70. letech minulého století, kdy se připojila skupina několika nadšených rybářů z Moravského Žižkova k již fungující základně ve
Velkých Bílovicích. Místní organizace rybářů Velké Bílovice měla v té době k dispozici zadržovací nádrž Velký Bílovec
a rybníky Fabián a Šísary. Postupem doby
se členská základna rozrostla až na tisíc
členů, z toho z Moravského Žižkova bylo
kolem sto členů. Hojně zastoupena byla
i mládež. Na základě toho vznikl rybářský
kroužek mládeže, který čítal na třicet mládežníků. Ti všichni absolvovali řádné školení a zkoušky, měli i sportovní vyžití. Mladí členové poznávali krásy přírody, učili se
znát rostliny, živočichy, ptáky a samozřejmě hlavně ryby. Vytvářeli si vztah k přírodě. Z toho sportovního se provozovaly terčové disciplíny na přesnost, hod do dálky a mnoho jiných. Jejich znalost a šikovnost v lovu ryb byla prověřována soutěží „Zlatá udice“ a účastí na rybářských
závodech mládeže po celém okrese.
To samé bylo i s dospělými rybáři. Každoročně se pořádaly rybářské závody, kde se sešlo až na tisíc rybářů z celého okolí, o zábavu nikdy nebyla nouze.
Rybáři se také podíleli při rozvoji obce.
Účastnili se brigád při výstavbě kulturního domu, pošty, prodejny jednoty a jiných veřejných akcí. Pořádali kulturní
akce – plesy, posezení u táboráku a jiné.
Postupem času, koncem 90. let minulého století, s rozvojem techniky, kdy začaly
mobilní telefony a internet, se doba začala měnit a zájem o tento krásný sport a zálibu začal klesat, hlavně z řad mladých rybářů. Dnes má místní základna necelých
padesát členů věrných tomuto krásnému sportu. Mnoho z řad těch mladších rybářů provozuje lovení stylem „chyť-pusť“.
Ale řekněte, kde jinde si můžete lépe provětrat hlavu a odpočinout než u vody? Na
druhou stranu i ta příroda už není, co bývala. Avšak je to jenom v nás a záleží na
nás, jak se o ni budeme starat a budeme
si ji vylepšovat a uchovávat v co nejlepším
stavu i pro příští generace.
Petrův zdar
Z vyprávění pana Josefa Podhorného sepsala Hana Haluzová

Jednou v roce, obyčejně z jara lovili ve
zdejším rybníku zřízenci knížete Lichtenštejna z Hlohovce a Valtic roční ryby. Několik dní před výlovem vypustil porybný
vodu až na nejmenší nutné množství. Zří-

zenci s potřebným náčiním se přichystali k výlovu a tu nastával pro osadu sváteční den. Malí i velcí, staří i mladí přihlíželi, kterak rybáři táhnou síť zvanou „nevod“,
brodíce se přitom vodou, často ještě naplněnou ledovou tříští. Porybný za nimi na
loďce opatrně dohlížel a radil. Na břehu
rybníka byly připraveny váhy. Když rybáři nevod plný ryb přitáhli ke břehu, nastávala další práce - třídění ryb podle jejich
velikosti a účelu. Kapři způsobilí k dalšímu chovu se převáželi do hlubších rybníků, ryby druhotřídní jakosti se prodávali,
přičemž část z nich skoupili místní občané hned na místě.
Pod vysokou hrází rybníka nastalo pod
kmeny mohutných topolů čilé obchodování místních s rybáři včetně výměny ryb za
jiné potraviny. K večeru byl tento „jarmark“
ukončen a nebylo v osadě domu, kde by
se toho dne nepřipravovaly ryby. Po odjezdu zřízenců se ještě někteří místní vrhali do bahna, aby vylovili ryby, které rybářům unikly. Nato místní porybný opět zarazil stavidlo, aby se rybník znovu začal plnit
vodou a byl připraven pro novou násadu.
Lichtenštejnům patřil rybník až do roku
1945. Roku 1923 došlo ke sporu mezi
obcí a knížecí správou o výši hladiny rybníka. Obec žádala o její snížení, neboť se
místním zdálo, že rybník zabírá stále větší
plochu a zaplavuje přilehlé louky. Knížecí
správa ustoupila, snížila hladinu s námitkou, že pro chov ryb tato výška nevyhovuje a nabídla obci rybník k prodeji, což
ale obec odmítla. Roku 1925 měl být rybník v rámci první pozemkové reformy součásti záboru a obec proto zvažovala jeho
koupi, nakonec byl ale ze záboru vyňat.
Po válce byl rybník zkonfiskován, obec se
o něj ucházela hned v květnu 1945, nakonec ale rybník skončil ve vlastnictví státu.
Znovu se obec pokusila získat rybník do
svého vlastnictví roku 1992, nepodařilo se
ale prokázat, že by jí někdy patřil. Na podzim roku 1997 byl rybník předán do vlastnictví Rybářství Pohořelice a.s. Od té doby
se rybník intenzivně využívá k odchovu
kapřího plůdku a násady. Přes zimní období se ryby nechají přezimovat a každé
jaro se zde pořádají výlovy.
Kronikář obce: Mgr. Jaroslav Čech

Poslední zátah při výlovu (1960)

První úlovek (1960)

Žižkovský rybník na mapě z roku 1827

žení obce žižkovští poddaní zavázat, byla
povinnost prosekávat na žižkovském rybníku v zimě led.
Protože rybník ležel v bezprostřední blízkosti obce, byl místními často využíván
ke koupání, plavení koní a zejména chovu vodní drůbeže. Každé ráno celá dědina vyhnala své husy a kačeny do rybníku, kde se celý den koupaly a pásly.
Obec každoročně určovala k husám hlídače, aby zatoulané husy nenadělaly škody
na přilehlých polích. K večeru se kachny
a husy rozdělily do hejn a každé hejno se
samo vrátilo do svého dvora.
Rybník býval v horní části ze třetiny zarostený rákosem – orobincem. Pro ten si sem
jezdívali lidé z okolí Blatnice pod Sv. Antonínkem, vyřezávali jej, splavovali na přístupný břeh, kde se vysušili a odváželi
k dalšímu zpracování na rákosové došky
apod.
Plocha rybníka kolísala podle výšky hladiny mezi dvěma až šesti hektary, dnes má
rybník zhruba osm hektarů. Pro svoji polohu a poměrně stálý přítok se hodil pro
chov kaprovitých ryb jako je kapr, lín, štika, bělice, cejn nebo karas.

Výlov rybníka na počátku
minulého století

Z historie rybářství a rybníkářství
v Moravském Žižkově

Největšího rozmachu v českých zemích
dosáhlo rybníkářství v patnáctém a šestnáctém století. Žižkovský rybník možná pochází už z tohoto období, s jistotou
je doložen až roku 1792, protože jednou
z podmínek, ke kterým se museli při zalo-

www.moravskyzizkov.cz
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Nový Poddvorov
Rybaření na Novém Poddvorově
„Rybáři – všeci nám říkajů blázni,
tiší blázni...“
Ale říkajů to lidi, keří asi nikdy nezažili
rozednívání u vody.
Když noc ustupuje a začíná den, když
probouzející se ptáčci začínají štěbetat
a pomalu, pomaličku se sluníčko dere
na obzor, tehdy jsou chvíle u vody nejkrásnější.
Někdo chodí k vodě lovit co nejčastěji,
co nejvíc a hlavně všecko „maso“ dom
do mražáku anebo prodat. Naštěstí takových „rybářů“ je čím dál míň. Většina
z nás tam chodí na relax, do přírody, vyčistit hlavu a třeba aj něco chytit, dyž sa
podaří. Je to krásný koníček, který provozujú především přátelé vody a ryb.
U nás na Novém Poddvorově nemáme
vlastní „vodu“, takže neexistuje ani rybářská organizace v obci. Rybáři jsou
registrovaní v jiných organizacích, např.
v Moravské Nové Vsi nebo v Rakvicích.
Na provozování svého koníčka máme
v blízkém okolí dvě krásné vodní plochy.
V Moravské Nové Vsi je to stohektarový rybník a ve Velkých Bílovicích rybník
s rozlohou bezmála padesáti hektarů.
Smutnější pro nás rybáře je, že ve Velkých Bílovicích změnili rybník na „krajsků vodu“, čímž se zvedl i počet potenciálních rybářů a pro tych bližších už
nezbývá místo. Taky je tam čím dál víc

Jakub Sůkal s jedním ze svých úlovků

chat a nekdy víc rybářů jak ryb. Už to
tam ztrácá svoje kouzlo a o klidu se nekdy nedá mluvit.
Naštěstí v Moravské Nové Vsi se pořád
držijú po staru, a to je dobře.
Rybaření určitě patří k nejkrásnějším
koníčkům a když k temu přidáme lásku
k přírodě a pobyt na čerstvém vzduchu,
je to určitě činnost, kterú bych pro další
generace našich dětí a vnuků vřele do-

poručil. Je to bezesporu mnohem krásnější činnost než dnešní nekonečné vysedávání dětí u počítačů, tabletů a herních konzol.
S pozdravem Petrův zdar
Josef Škrobák

Jakub Sůkal - jak šel čas a rybář rostl, s ním
rostly i úlovky...

Na snímku autor článku Josef Škrobák

www.obecnovypoddvorov.eud.cz
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Prušánky
Rybářství v Prušánkách
Vážení přátelé a milovníci přírody, dovolte
mi seznámit vás s naším spolkem a našimi plány do budoucna. Jak už je z titulku
zřejmé, jsme rybáři a všechny nás spojuje kladný vztah k přírodě a nezapomenutelné chvíle strávené u vody. Náš spolek
má více než tři sta členů ze tří obcí - Prušánek, Mikulčic a Moravské Nové Vsi.
V každé obci usilovně pracuje námi
pověřený člen s mládeží. V současné
době navštěvuje naše rybářské kroužky přes třicet dětí. Je veliká škoda, že
se tento koníček pomalu stává pro děti
tabu a že ho vystřídala nová doba internetu. Dětí žijí pouze virtuálním světem
a neznají krásy a kouzla přírody a společné nadšení nad krásným úlovkem.
Každoročně pořádáme dětské rybářské závody v Mikulčicích. Letos proběhl druhý ročník dětských závodů také
v Prušánkách, kde závodilo dvacet osm
dětí. Atmosféra a počasí bylo úžasné.
Dětem jsme zajistili zdarma občerstvení a vyhlášení výsledků zakončil skákací hrad. Tímto děkujeme všem sponzorům a obcím Prušánky, Mikulčice a Moravská Nová Ves za poskytnuté dotace,
ze kterých můžeme tyto akce pro mládež realizovat.
Od mládeže se posuneme k dospělým
členům spolku. Společnými silami obhospodařujeme okolí Štěrkovny v Moravské Nové Vsi, provádíme každoroční úklid a všichni určitě uvěří, že i kolem
vody je stále co uklízet. Rovněž provádíme v době vegetace prořezávku po-

rostů. Pravidelně zarybňujeme dle předem daného plánu a aktivně se podílíme na čistotě vody a okolí. Účastníme
se různých kulturních akcí, jako je např.
Gulášfest v Moravské Nové Vsi, letos
jsme se poprvé zúčastnili také vaření
gulášů v Prušánkách.
Rybářská sezóna již zase pomalu končí
a každý rybář ví, že jeho zimní spánek je
dlouhý. Rybářům přejeme do konce sezóny ještě několik krásných chvil u vody
a vám ostatním pevné zdraví v tomto
nastupujícím pošmourném počasí.
Petrův Zdar			
Za prušánecké rybáře místopředseda
spolku David Šorel
Více informací najdete na:
www.naryby.2018.cz

Fotografie z dětských rybářských závodů,
konaných letos v Prušánkách na Kaluži

www.obecprusanky.cz
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Starý Poddvorov
Rybářství ve Starém Poddvorově
Při vyhlášení tématu tohoto čísla jsem
se nejdříve upřímně zasmála, a pak se
mi vybavilo rčení, které se říká o naší
vesnici: „Ve Starém Poddvorově neumí
ani kačeny plavat“. Je to logické, nemají totiž kde.
Hrabínkova stružka, která protéká okolím obce, má v současné době velmi
málo vody. Vzpomínám si na svá dětská léta, kdy jsme pásli husy na lukách
kolem tohoto vodního toku. V té době
v něm bylo daleko více vody, což zajišťovaly odvodňovací kanálky z okolních
luk. Hrabínkova stružka byla spíše meliorační příkop.
Když jsem se zamyslela hlouběji, vzpomněla jsem si na svého bývalého žáka
Františka Lukáče, který již od první třídy
mluvil jen o rybách. Ve čtyřech letech
uměl nahodit prut a rybářský lístek má
od 8 let. Dodnes je rybaření jeho největší koníček. Vydala jsem se tedy za jeho
rodinou o radu a ta mi napsala:
„K rybaření jsme se dostali před 13 lety
díky našemu staršímu synovi, který si
místo pohádek pouštěl v televizi Rybaření s Jakubem Vágnerem. Jsme vedeni pod rybářským svazem v Rakvicích,
kam jezdíme jedenkrát za rok na brigády. Uklízíme a vysekáváme náletové

Rybník pana Tomáše Bartála

František Lukáč s jedním ze svých úlovků

dřeviny okolo rybníků. Ryby chytáme na
Bílovčáku, Čísarech, Lužáku, Lavóru,
na Kyjovce v Lanžhotě a v Týnci, na Dyji
v Podivíně nebo na Novomlýnské přehradě, kde je povoleno lovit i z lodi.
I v rybaření jsou dána pravidla, kterými se musíme řídit. Určují nám, jak se
máme u vody chovat a denní dobu lovu
(například v měsících květen – srpen od
4:00 do 24:00 hod.). Pouze v soukromých rybnících můžete lovit bez omezení. Dospělí chytají na dva pruty a děti
od osmi do patnácti let na jeden.
Někdo si může myslet, že rybaření je
nudný koníček, ale opak je pravdou. Musíte poznat každou rybu, kterou ulovíte,
vědět jaké použít nástrahy, háčky nebo
zakrmení. My nepatříme mezi rybáře,
kteří mají odlovené obří ryby, ani k těm,
co každou rybu sní. Řídíme se heslem:
Chyť a pusť. Milujeme hlavně chvíle strávené v přírodě. Ve Starém Poddvorově
je dost těch, co milují rybaření. Za ně za
všechny: PETRU ZDAR.“
Při dalším průzkumu jsem objevila
v obci i rybník. Má jej pan Tomáš Bartál na své zahradě za domem. Založil
jej v roce 2006 o rozloze 160 m2. Chová
v něm kapry, ale největší úspěchy mu
přináší úhoři. Vodní rostliny, které vysázel a kterým se v jeho rybníce daří, zdobí zahradu. Večer poslouchá celá rodina koncerty žab, jejichž domovem je
také jejich rybník.
Připravila: Miroslava Hajdová

www.poddvorov.cz

Rodina Lukáčova vlastní i několik ocenění
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Tvrdonice
Pozvánky na naše akce

Rybářství ve Tvrdonicích
Historie rybářství ve Tvrdonicích sahá
určitě až to doby nejstaršího osídlení území obce. Již tehdy se totiž řeky
Morava a Dyje vylévaly ze svých břehů.
Záplavy se opakovaly rok co rok, někdy
i vícekrát. Pomineme li zničenou úrodu a další škody, bylo to pro obyvatele
velkým přínosem. V tůních, které zůstaly po opadnutí vody a mrtvých říčních
ramenech bylo plno ryb, které se daly
poměrně jednoduše nachytat a staly se
tak vítaným zdrojem obživy. Osadníci,
kteří se snažili tohoto daru přírody využít, tak zůstávali se svými příbytky blízko vody v ulicích, kterým se dodnes říká
Rybáře. Ve Tvrdonicích vznikl už v roce
1701 jeden z nejstarších rybářských cechů u nás. Stalo se tak na základě věnovací listiny, vydané v Uherském Hradišti 18. dubna řečeného roku. Dodnes
je uchován cechovní džbán z roku 1813
s vyobrazením života rybářů o obsahu
9,5 litru.
Po více než 300 letech trvání rybářského cechu jsou nyní tvrdonští rybáři začleněni do občanského sdružení Moravského rybářského svazu jako pobočný spolek Tvrdonice. Hospodaří
na necelých 31 hektarech řeky Moravy
a 7,5 hektarech jejích odstavných ramen.
V pronájmu má spolek obecní rybník
o výměře 1,2 hektaru. Počet členů se
momentálně blíží dvěma stovkám, pracuje tu i kroužek mladých rybářů. V revírech členové spolku vysazují rybí násady dle zarybňovacího plánu. Jsou to

Cechovní džbán

zejména kapr, lín, štika, candát, amur
a další druhy ryb. Průměrný odlov ryb je
ročně zhruba 2 100 kusů o váze zhruba
4 200 kilo. Každoročně pořádají místní rybáři dvoje rybářské závody pro dospělé i dětské rybáře. Ty jsou pravidelně hojně navštěvovány nejen domácími,
ale příznivci rybářského sportu z okolí.
Celoročně probíhá brigádnická činnost
jak na svěřených revírech, tak na opravách majetku spolku. Jeho členové se
zúčastňují akcí pořádaných obcí ať už
jako pořadatelé, návštěvníci, nebo například s nabídkou stylového občerstvení.
Připravil: Josef Tuček

Všem čtenářům přejeme
hodně zdraví a spokojenosti
v roce 2020.
Obec Tvrdonice
Snímek z rybářských závodů

www.tvrdonice.cz
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Týnec
MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z.s.
pobočný spolek Týnec
Rybaření patří mezi nejhezčí koníčky
a je nedílně spojeno s pobytem v přírodě. Přináší nám nevšední zážitky a napětí při lovu, ale také povinnosti.
V roce 2012 oslavila místní organizace
10 let od svého založení. Před r. 2012
spadali rybáři v Týnci pod spolky v Moravské Nové Vsi, Lanžhotě nebo ve Tvrdonicích.
Ze zápisů pana Milana Kopuletého st. si
připomeňme vznik první místní skupiny:
Na sklonku r. 1967 bylo v Týnci 25 rybářů organizovaných v místní skupině Československého rybářského svazu v Moravské Nové Vsi, která byla součástí místní organizace Lanžhot spolu se skupinami Tvrdonice a Kostice.
V Moravské Nové Vsi byli mimo místních
a týneckých rybářů organizováni i rybáři
z Mikulčic, Prušánek a Hrušek. Při členských schůzích docházelo k častým
nedorozuměním a kontroverzím, které nepřispívaly k dobré činnosti. V roce
1967 se tyto poměry vyhrotily natolik, že
někteří týnečtí členové začali usilovat
o ustavení samostatné skupiny v Týnci.
Na výroční schůzi dne 21. ledna 1968
v Moravské Nové Vsi byl požadavek
o ustavení místní skupiny schválen a
dne 4. února 1968 se konala ustavující schůze místní skupiny ČRS v Týnci,
které se zúčastnilo 22 členů z Týnce
a 1 z Hrušek.
Na činnost rybářů v osmdesátých letech
vzpomíná p. Ludvík Maděryč (předseda 1981-1987): „Pořádaly se závo-

Výlov je již tradiční akcí

dy na štěrkopískovně v Mor. Nové Vsi,
na štěrkovně na lůkách a na Moravě do
čeřenů - k tomu účelu byla na Hrušecké vartě postavena rybářská bouda na
kůlech. Byla přehrazena Stará Svodnice. Organizoval se sběr starého železa,
za výtěžek se nakupovaly ryby ze slovenské Stupavy. Tak se roku 1981 přivezl první amur a tolstolobik do našeho revíru. Opravila se vyhořelá chata na
Týneckém ramenu. Vybagroval se meliorační járek, kde se vychovala vlastní násada kapra. Provádělo se slovování Kyjovky a vysychajícího ramene.
Přehradilo se rameno Běhůš. Zakoupila

Kapři z výlovu

www.tynec.cz

a opravila se Rybářská bašta a vybudovalo sociální zařízení. Pořádaly se turnaje v kopané, zájezdy a zábavy. Předseda se v r. 1984 zúčastnil celostátního
sjezdu rybářů v Praze.
Roku 1990 se od Českého rybářského svazu oddělil Jihomoravský územní svaz, ze kterého vznikl Moravský rybářský svaz, který naše rybáře sdružuje dodnes. Vznikla místní organizace
v Lanžhotě, pod kterou v tomto období
spadal i Týnec. Historie se po třiceti letech opakovala a Týnečtí opět usilovali
o založení místní skupiny. Dne 4. 1.1997
se konala ustavující schůze MRS místní skupiny Týnec, předsedou byl zvolen
p. Milan Zugárek. Místní skupina měla
členů: 59 dospělých, 7 polovičních a 30
dětí.
V roce 2001 se začalo s přípravami na
oddělení místních skupin Týnec, Kostice a Tvrdonice od MO Lanžhot. Místní organizace Týnec byla založena na
ustavující schůzi dne 16. 12. 2001 a od
1. ledna 2002 vznikla historicky první
organizace MRS v Týnci.
Novodobé dějiny naší organizace svědčí o neutuchajícím nadšení a snaze členů početné rybářské rodiny o vybudování kvalitního zázemí pro ochranu
a využití přírodních zdrojů, které vychází z citlivého vztahu k přírodě a snahy
o její zachování pro příští generace.
Petrův zdar!
Petr Zugárek, předseda
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Mikroregion Weinviertler Dreiländereck
Obchvat Drasenhofenu je hotový
Domácí i zahraniční čestní hosté oslavili s obyvateli obce
Drasenhofen dne 7. září slavnostní uvedení obchvatu do provozu.
V neděli 8. září bylo v Drasehofenu od 16:30 ticho. Tímto okamžikem byl obchvat obce Drasenhofen spuštěn do provozu. Oslava tohoto otevření se konala v sobotu 7.9.2019 od 10:00 hodin. Stan pro oslavu byl postaven v bezprostřední blízkosti kruhového objezdu, výjezd Drasenhofen Nord. Nabízel místo pro asi 600 osob.
K radosti organizátorů byl stan naplněn do posledního místa
k sezení. Díky dobře zorganizovanému akci byli návštěvníci
přiváženi z okolních obcí a parkovišť vzdálenějších od slavnostního stanu. Pro obyvatele obce to byl velký svátek. Mezi
prominentními návštěvníci a řečníky byli vysoce postavení
zástupci politiky a vedení společnosti ASFINAG. Starosta Reinhard Künzl poděkoval všem zúčastněným, ať už politikům
společnosti Asfinag nebo stavebním firmám, které se na tomto projektu podílely. Že se konečně opět dá přejít ulici, aniž by
se „člověk musel dívat vlevo a vpravo“, konečně se dá spát
u otevřeného okna. Nato Ludwig Schleritzko (zemský rada
pro finance a mobilitu) uvedl, že přejít ulici, aniž by se člověk
předtím podíval vlevo a vpravo, to nejde! Ale každý ve stanu
věděl, jak to starosta Künzl myslel, totiž vztaženo na silný provoz až 1800 nákladních vozidel za den, který tu už teď nebude.
Karl Wilfing „Otec silnice A5“ zmínil, jak krkolomná byla cesta
ke zbudování dálnice včetně obchvatu v posledních letech.
Problémy u odkupu pozemků, vyvlastnění pozemků, zkouška únosnosti pro životní prostředí, námitka těch a, a, a.... Má
velkou radost z toho, že lze dojet konečně do Drasenhofenu, aniž by musel odpovídat na otázky k tématu obchvatu.
O hudební rámec slavnosti se postarala místní kapela z Drasenhofenu.
Silnice obchvatu leží na trase budoucího prodloužení A5 a je asi 5 km dlouhá. Vestavby jako mosty, podjezdy, záchytné nádrže jsou již dimenzovány pro plnou stavbu dálnice. Nájezd a výjezd ze silnice obchvatu, která je
zpoplatněna, je vždy možný přes kruhový objezd. Dále
je možné jet po obchvatu přes „poloviční přípojku „Drasenhofen West“ (ulice Stützenhofener Straße), ve směru z,
příp. do Poysdorfu. Celkové náklady ve výši 55,8 mil. EUR si
rozdělili Asfinag 50 mil. EUR, spolková země Dolní Rakousko
4,5 mil. EUR a EU 1,3 mil. EUR.

Die Umfahrung Drasenhofen ist fertig
Nationale und internationale Ehrengäste feierten mit der
Bevölkerung am 7. September, die feierliche Verkehrsfreigabe
der Umfahrung Drasenhofen.
Am Sonntag den 8. September ab 16:30 war es still in
Drasenhofen. Ab diesem Zeitpunkt wurde die Umfahrung
Drasenhofen für den Verkehr frei gegeben.
Die diesbezügliche Eröffnungsfeier der Asfinag war am
Samstag den 7.9.2019 um 10:00 Uhr. Das Festzelt wurde in
unmittelbarer Nähe des Kreisverkehres Ausfahrt Drasenhofen
Nord aufgestellt. Es bot Platz für ungefähr 600 Personen.
Zur Freude des Veranstalters war das Zelt bis auf den letzten
Sitzplatz ausgefüllt. Mit einem gut organisierten Shuttledienst
wurden die Besucher von den umliegenden Ortschaften und
den vom Zeltplatz entfernteren Parkplätzen abgeholt. Es war
ein großes Fest für die Bewohner der Gemeinde. Ranghohe
Vertreter aus Politik und der Führung der ASFINAG waren
unter den Prominenten Besuchern und Rednern. Bgm.
Reinhard Künzl bedankte sich bei allen Mitwirkenden, ob
Politik, Asfinag oder Baufirmen die bei diesem Projekt beteiligt
waren. Dass man endlich wieder über die Straße gehen kann
ohne „links und rechts schauen zu müssen“, endlich bei
offenem Fenster schlafen kann. Worauf Ludwig Schleritzko
(Landesrat für Finanzen u. Mobilität) meinte, eine Straße zu
überqueren ohne vorher nach links und rechts zu schauen,
das geht nicht! Aber jeder im Zelt wusste wie Bgm. Künzl
es meinte, nämlich bezogen auf den starken Verkehr von bis
zu 1800 Lkw pro Tag, der ja jetzt nicht mehr vorhanden ist.
Karl Wilfing „Vater der A5“ erwähnte wie holprig der Weg
für die Errichtung der Autobahn samt Umfahrung in den
letzten Jahren war. Probleme bei Grundstücksablöse,
Grundstücksenteignung, Umweltverträglichkeitsprüfung, Einsprüche dieser, und, und, und… Er freut sich sehr, endlich
nach Drasenhofen kommen zu können ohne Fragen auf
das Thema Umfahrungsstraße antworten zu müssen.
Für den musikalischen Rahmen sorgte die Ortskapelle
Drasenhofen.
Die Besucher des Festes wurden mit einem reichhaltigen
Buffet verwöhnt. Die Umfahrungsstraße liegt auf der Trasse
der zukünftigen A5 Verlängerung und ist ca. 5 km lang.
Einbauten wie Brücken, Unterführungen, Auffangbecken
sind schon für den Autobahnvollausbau ausgelegt. Einbzw. Ausfahrt der mautpflichtigen Umfahrungsstraße ist
jeweils über den Kreisverkehr möglich. Weiters kann die
Umfahrung über den Halbanschluss „Drasenhofen West“
(Stützenhofener Straße), in Richtung von bzw. nach Poysdorf
befahren werden. Die Gesamtkosten von € 55,8 Mio. teilten
sich Asfinag € 50 Mio., Land NÖ € 4,5 Mio. und EU € 1,3 Mio.
Weinviertler Dreiländereck
www.wde.at
Andreas Fromm (Geschäftsführer ASFINAG Bau Management
GmbH), Roman Hanak (in Vertretung für Dr. Bohumil Šimek, Kreishauptmann der Region Südmähren), Josef Fiala (Vorstand ASFINAG), Ludwig Schleritzko (Landesrat für Finanzen und Mobilität Niederösterreich), Karl Wilfing (Landtagspräsident), Reinhard Künzl
(Bürgermeister Drasenhofen), Hartwig Hufnagl (Vorstand ASFINAG),
Christian Ebner (Geschäftsführer ASFINAG Service GmbH)

www.wde.at
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Kalendář akcí na Podluží
Datum

Obec

Datum

Název akce

1.1.

Obec

Název akce

Týnec

Degustace vín

Lanžhot

Ples MZŠ

Tvrdonice

Maškarní ples TJ Sokol

únor 2020

leden 2020

28.2.

Nový Poddvorov

Novoroční ohňostroj

Starý Poddvorov

Novoroční setkání občanů s ohňostrojem

2.1.

Prušánky

Tradiční ohňostroj

29.2.

4.1.

Kostice

Krojový ples

březen 2020

Tvrdonice

Tříkrálová sbírka

1.3.

Kostice

Maškarní karneval pro děti

5.1.

Mikulčice

"Bílá krása" - výstava na Chalupě F. Mikuleckého

5.3.-7.3.

Mikulčice

Okresní výstava mysliveckých trofejí

Josefov

Tříkrálová sbírka

Tvrdonice

Dětský karneval

Lužice

Novoroční běh

Týnec

Místní výstava vín

10.1.

Hrušky

Vinařský ples

Mikulčice

Společenský večer k MDŽ

11.1.

Dolní Bojanovice

Krojový ples

Dolní Bojanovice

1. Koncert Jarního hudebního festivalu

Lužice

Krojový ples

Tvrdonice

Oslava MDŽ

Tvrdonice

Ples obce

Prušánky

Dětský karneval

Ladná

Dětský karneval

13.3., 14.3

Mikulčice

Pestrovečer

Lanžhot

Krojový ples

14.3.

Ladná

V. setkání harmonikářů

12.1.

Mikulčice

"Bílá krása" - výstava na Chalupě F. Mikuleckého

Moravský Žižkov

Degustace vín

18.1.

Lanžhot

Společenský ples města

Týnec

Výroční členská schůze rybářů

Prušánky

Krojovaný ples

Lanžhot

Košt vín

Tvrdonice

Hasičský bál, dělnický dům

15.3.

Kostice

Degustace vín

Josefov

Ples SDH Josefov, pyžamový

21.3.

Dolní Bojanovice

Místní výstava vín

Mikulčice

Košt ovocných pálenek a kysaného zelí

Kostice

Výstava vín

19.1.

Mikulčice

výstava "Dlouhé zimní večery"

Moravský Žižkov

Výstava vín

25.1.

Hrušky

Prvorepublikový ples - Drtichy

Lanžhot

Papučák

Dolní Bojanovice

Ples vinařů a přátel vína

Starý Poddvorov

IX. ročník Zpěváčci Podluží

Prušánky

Diskoples kuželkáři

Dolní Bojanovice

2. Koncert Jarního hudebního festivalu

Starý Poddvorov

Ples rodičů

Hrušky

Přehlídka vín a sýrů

Týnec

Hasičský ples

Mikulčice

Country bál

Mikulčice

Reprezentační ples obce

Tvrdonice

Vynášení Smrtky DNS Pomněnka, Jarní dílna, výstava

Moravský Žižkov

Zabíjačka

Tvrdonice

Jarní výstava

26.1.

Mikulčice

"Bílá krása" - výstava na Chalupě F. Mikuleckého

Moravský Žižkov

Vynášení smrtky

31.1.

Dolní Bojanovice

XVII. Ples Regionu Podluží

Josefov

Smrtnica

Tvrdonice

Ples SRPDŠ

8.3.

22.3.

28.3.

29.3.

duben 2020

únor 2020

Tvrdonice

Přehlídka dětských folklorních souborů

Ladná

VI. Obecní ples

Tvrdonice

Jarní výstava

Prušánky

Společenský ples SRPDŠ

Mikulčice

45. ročník běhu Velká Morava a Velkomoravský košt vín

Tvrdonice, Týnec

Krojový ples

Mikulčice

Výstava panenek V. Petraturové v Chalupě F. Mikuleckého

Starý Poddvorov

Obecní ples

Starý Poddvorov

Ukliďme Poddvorov

2.2.

Mikulčice

"Bílá krása" - výstava na Chalupě F. Mikuleckého

Mikulčice

Výstava panenek V. Petraturové v Chalupě F. Mikuleckého

7.2.

Nový Poddvorov

Obecní ples

Tvrdonice

Jarní výstava

8.2.

Hrušky

Krojový ples

8.4.

Lužice

Pietní akt

Moravský Žižkov

Krojový ples

9.4.

Kostice

Velikonoční posezení

Mikulčice

Krojový ples

9.-11.4.

Josefov

Hrkačování

Dolní Bojanovice

Společenský ples SRPDŠ

12.4.

Mikulčice

Výstava panenek V. Petraturové v Chalupě F. Mikuleckého

Kostice

Sportovní ples

Lužice

Velikonoční košt vína

9.2.

Starý Poddvorov

Dětský karneval

Lanžhot

Velikonoční zábava

15.2.

Mikulčice

Ples hasičů a myslivců

Prušánky

Velikonoční zábava

Josefov

Ples obce Josefov, Hawai

12.-19.4.

Dolní Bojanovice

Velikonoční výstava

Tvrdonice

Košt vín

18.4.

Mikulčice

Bodovací turnaj mládeže Jm.kraje ve stolním tenise

Dolní Bojanovice

Dětský krojový ples

Kostice

Rybářské závody pro dospělé

Ladná

Lanštorfský fašank a obecní zabijačka

Mikulčice

Výstava panenek V. Petraturové v Chalupě F. Mikuleckého

Lanžhot

Fašank

Mikulčice

Bodovací turnaj mládeže Jm. kraje ve stolním tenise

Prušánky

Čundrbál - Kapela starých časů

Kostice

Rybářské závody pro děti

Lužice

Fašanková obchůzka pro děti i dospělé

24.4.

Cyklovýlet

Otvírání jara na Podluží a Hodonínsku

Josefov

Dětský maškarní karneval

25.4.

Hrušky

Pálení čarodějnic

Tvrdonice

Fašank DNS Pomněnka

Moravský Žižkov

DEN ZEMĚ - úklid

1.2.

22.2.

23.2.

4.4.

5.4.

19.4.

www.podluzi.cz
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Kalendář akcí na Podluží
Datum

Obec

Datum

Obec

Název akce

Tvrdonice

Fotbalové hody

Rybářské závody pro dospělé

Tvrdonice

Den dětí MC Slunéčko

Josefovské posezení pod zeleným

Moravský Žižkov

Den dětí - Sportovní akce

Nový Poddvorov

Dětský den

Název akce

duben 2020
25.4.

Týnec
Josefov

26.4.

30.4.

31.5.

Mikulčice

Výstava panenek V. Petraturové v Chalupě F. Mikuleckého

Týnec

Rybářské závody pro děti a mládež

červen 2020

Lanžhot

Běh městem

1.-2.6.

Mikulčice

Malování na chalupě - výtvarná dílna pro děti k MDD

Lužice

Pálení čarodějnic

5.-7.6.

Tvrdonice

67. ročník Podluží v písni a tanci

Ladná

Pálení čarodějnic

Mikulčice

Dětský den / Víkend otevřených památkových domků

Mikulčice

Pálení čarodějnic

Mikulčice

Výstava panenek V. Petraturové v Chalupě F. Mikuleckého

Moravský Žižkov

Pálení čarodějnic

Ladná

Závody mladých hasičů a MDD

Kostice

Pálení čarodějnic pro děti

Dolní Bojanovice

Otevřené sklepy

Dolní Bojanovice

Pálení čarodějnic

Týnec

Obecní den na Velkém Hradíšťku

Prušánky

Pěkný den

7.6.

Mikulčice

Víkend otevřených památkových domků

Mikulčice

Výstava panenek V. Petraturové v Chalupě F. Mikuleckého

13.6.

Kostice

Chytání ryb na Kopance pro veřejnost

květen 2020
2.5.

3.5.

Tvrdonice

Soutěž v požárním útoku, mladí hasiči

Tvrdonice

Vítání jara, rybářské závody pro dospělé

Josefov

Májový volejbalový turnaj

Kostice

Pálení čarodějnic pro dospělé

Tvrdonice

Otevřené sklepy Tvrdonice, Kostice

Mikulčice

Výstava panenek V. Petraturové v Chalupě F. Mikuleckého

Prušánky

Pouličky

Jarní rybářské závody pro děti

Moravský Žižkov

Volejbalový turnaj

Dolní Bojanovice

Slavnost Těla a krve Páně

Tvrdonice
7.5.

Mikulčice

Noční běh Akropolis night cross-Mikulčický nočník

14.6.

8.5.

Mikulčice

Májové posezení seniorů

20.6.

Lužice

Lužická míle

Dolní Bojanovice

Festival tolerance

Tvrdonice

Soutěž v požárním útoku dospělí

Dolní Bojanovice

Humanitární ples

Týnec

Den otevřených sklepů

Ladná

Májová zábava

Prušánky

K Nechorám do sklepa - Otevřené sklepy

Farní den

Nový Poddvorov

Otevřené sklepy

Dolní Bojanovice

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

9.5.

Hrušky
10.5.

16.5.

21.6.

Nový poddvorov

Oslava dne Svátku matek

Tvrdonice

Oslava Dne matek

23.6.

Mikulčice

Závěrečná besídka dětí hudebního kurzu

Josefov

Operetní představení ke svátku matek

26.6.

Mikulčice

Absolventské divadlo žáků 9. tř.

Mikulčice

Výstava panenek V. Petraturové v Chalupě F. Mikuleckého

27.6.

Mikulčice

Beseda u cimbálu v Chalupě F. Mikuleckého, výstava

Lužice

20. ročník Setkání mužáckých sborů na Podluží
28.6.

Mikulčice

Buchto upeč buchtu

Mikulčice

Turnaj v nohejbale o putovní pohár starosty obce

Lužice

Sběr železa

17.5.

Mikulčice

Výstava panenek V. Petraturové v Chalupě F. Mikuleckého

Hrušky

Přehlídka dětských verbířů z Podluží

23.5.

Josefov

Josef II.OPEN, turnaj v tenis.čtyřhře

24.5.

Mikulčice

Výstava panenek V. Petraturové v Chalupě F. Mikuleckého

Mikulčice

Slavnostní křest nového hasičského automobilu

Starý Poddvorov

Lázeňské odpoledne

29.5.

Kostice

Zábavné odpoledne nejen pro děti

30.5.

Lužice

Dětský den na hřišti TJ Baník ke Dni dětí

Prušánky

Májové zpívání v Nechorách

Josefov

Dětský den

Mikulčice

Vzpomínková výstava k 50. výročí úmrtí F. Mikuleckého

VELKOOBCHOD MALOOBCHOD


• Velký výběr elektroinstalačního
materiálu, kabelů a svítidel
• Elektromateriál pro domácnost

(úsporné žárovky, LED, vypínače, baterie, prodlužky)

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

www.podluzi.cz
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Místní akční skupina Jižní Slovácko v roce 2019
MAS Jižní Slovácko oslavila
15 let činnosti
Jak jistě víte, naše MAS byla založena
v první polovině roku 2004 pod názvem
Místní akční skupina Regionu Podluží. Díky tomu patří mezi 180 pracujícími MAS v České republice k těm nejstarším. Za 15 let své existence urazila
dlouhou, a ne vždy jednoduchou, cestu. Po celou tuto dobu se vždy držela
svého základního poslání. Tím je ochrana, prosazování a koordinace společných zájmů členských obcí a organizací, zejména v oblasti regionálního rozvoje, cestovního ruchu, přeshraniční spolupráce, kultury a životního prostředí.
Patnácté výročí jsme oslavili se svými
členy, příznivci a veřejností 18. června
2019 v odpoledních hodinách na Masarykově náměstí v Hodoníně. Všem
účastníkům byla představena dosavadní činnost a úspěchy MAS. Nechybělo
také vystoupení dětské cimbálové muziky z Lužic, či ochutnávání dobrého
vína a narozeninového dortu.

Ukončili jsme přeshraniční projekt
Na konci srpna ukončila MAS projekt
realizovaný ve spolupráci s oblastní organizací cestovního ruchu Resort Piešťany. Cílem projektu byla podpora cestovního ruchu v přeshraničních regionech. Také díky tomuto projektu byla
vybavena informační místnost v budově Regionálního centra v Hodoníně, byl
vytvořen propagační materiál pro návštěvníky obou regionů a vzniklo také video propagující oblast Podluží, Hodonínska a slovenských Piešťan. Uskutečnilo se také mnoho vzájemných setkání
na obou stranách hranice, které dále přispěly k silnějšímu propojování obou přeshraničních regionů. Na jedno ze setkání
v Piešťanech jsme pozvali také dětskou
CM z Lužic, která přítomným ukázala, že
folklorní tradice a lidová kultura na Podluží a Hodonínsku jen tak nezanikne.
Připravila: Ing. Blanka Přidalová

Oslavy 15 let MAS Jižní Slovácko

2019 licenci pro provoz turistického informačního centra třídy C. Provoz RTIC
zajišťuje MAS Jižní Slovácko. Díky svému umístění na hlavním náměstí města
Hodonína je velkou měrou využíváno turisty, a to jak k nákupu turistických a regionálních výrobků, tak k získání informací týkající se cestovního ruchu a dění
na Slovácku. Součástí činnosti RTIC je
také zprostředkování vyhlídek z radniční věže, realizace výstav, pořádání akcí
v rámci regionu a jiné. V květnu 2019
byla vybavena nová místnost určená
pro činnost regionálního turistického informačního centra.
Připravila: Hana Šupálková

Turistická asociace Slovácko
Web nabízí celé Slovácko jako na dlani.
Může prezentovat i vaši akci.
Úplně nový, responzivní, moderní a plný
informací o celém Slovácku je turistický portál www.slovacko.cz. Krátce od
jeho spuštění prezentuje už více než

tři stovky zajímavostí, které lze v regionu navštívit a přibližně šest set ubytovatelů či gastro zařízení. Nejvíce jsou ale
na webu v současné době vyhledávány akce, tedy co se kde děje. Široká nabídka zahrnuje akce z celého Slovácka,
a to od Lanžhota až po Uherský Brod či
Bojkovice.
Portál je otevřený všem a na jeho obsahové kvalitě může spolupracovat opravdu kdokoliv, kdo má zájem prezentovat
svou akci, turistickou atraktivitu či zajímavost, nebo třeba nabídku pro turisty v rámci svého podnikání. Provozujete
naučnou stezku, nabízíte zajímavé zážitky turistům, přebudováváte starý domek na malé muzeum? Nebo pořádáte zajímavou akci? Nemusíte mít žádné
povolení nebo přístupové heslo, stačí
jen zmáčknout na webu tlačítko VLOŽIT
NA WEB a tam vyplnit příslušný elektronický formulář. Po formální kontrole
pak budou nové informace zveřejněny
v příslušné části webu. Ten již teď nabízí obsáhlou nabídku nejen turistům, ale
i místním, kteří na internetové stránky
chodí hledat tipy na výlety.
Web provozují destinační společnosti Turistická asociace Slovácko (TAS)
a Region Slovácko se sídlem v Uherském Hradišti. Jeho rozsáhlá rekonstrukce se podařila díky společnému projektu obou těchto organizací
a 50% podpoře ze strany Ministerstva
pro místní rozvoj ČR.
Připravil: Zdeněk Šmýd,
Turistická asociace Slovácko

Regionální centrum Hodonín
získalo certifikaci
Regionální turistické informační centrum, nacházející se v přízemí Regionálního centra města Hodonína na Masarykově náměstí, obdrželo dne 8. října

Nový web TAS a Regionu Slovácko

www.jiznislovacko.cz
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Projekty Místní akční skupiny Jižní Slovácko v roce 2019
Místní akční skupina Jižní Slovácko, z.s.
také v roce 2019 úspěšně realizuje svou
Strategii komunitně vedeného místního
rozvoje (SCLLD). MAS na jejím základě podporuje zemědělské i nezemědělské podnikatele, obce či neziskové organizace pomocí finančních prostředků
EU. V rámci Programu rozvoje venkova
(PRV) bylo podpořeno celkem 30 projektů s dotací převyšující 14,5 mil. Kč.
Schváleny byly projekty zahrnující nákup zemědělské techniky, např, nové
traktory, balíkovač, konstrukce do vinic
nebo vybavení na zpracování zemědělské produkce jako jsou nerezové nádoby na víno či dřevěné sudy. V rámci nezemědělského podnikání to byla podpora drobných podnikatelů v podobě
dotací na nákup konvektomatu pro výrobu domácích pečených dortů, na po-

Podpořeny byly i projekty na nákup zemědělské techniky

Nové dílny ZŠ Dolní Bojanovice

řízení stroje pro kovovýrobu, ale i podpora výstavby nových ubytovacích kapacit. Velká část žadatelů z PRV už má
dotace vyplaceny.
Obce byly zase úspěšnými žadateli
v programu IROP, zde již byla vyčerpána téměř celá alokovaná částka a MAS
v území rozdělila více než 60 mil. Kč.
Žádosti o dotaci na novu techniku Integrovaného záchranného systému (cisterny) byly obdrženy ze tří obcí v území
MAS Jižní Slovácko. Na nové vybavení nebo přímo na modernizaci technického zázemí získalo finanční prostředky 6 základních škol v území MAS. Do
školy i po obci se bude lépe chodit po
nových chodnících v Lužicích, Moravském Žižkově či Dolních Bojanovicích.
V Mikulčicích byla podpořena výstavba nové budovy pro rozvoj sociálních

služeb. Finanční prostředky se rozdělovaly také v OP Zaměstnanost. Zde byly
podpořeny příměstské tábory pro děti,
nebo také podporována zaměstnanost
formou dalšího vzdělávání dlouhodobě nezaměstnaných osob v našem území. V tomto operačním programu budou
podpořeny projekty za téměř 7 mil. Kč.
V roce 2019 získala naše MAS možnost
otevřít výzvy také pro žadatele v OP Životní prostředí. Doposud se podařilo
vyhlásit 3 výzvy.
Realizace SCLLD je v plném proudu
a MAS úspěšně rozděluje svěřené finanční prostředky v území. Také v následujícím období budeme vyhlašovat
nové výzvy a to ze všech OP, tedy PRV,
OPZ, IROP a OPŽP. Sledujte webové
stránky MAS Jižní Slovácko.
Připravila: Ing. Petra Křivánková, Ph.D.

Podpory šly i do vinařství

Kontakty - Místní akční skupina Jižní Slovácko, z.s.
Ing. Josef Smetana

předseda spolku

smetana@jiznislovacko.cz

(+420) 777 328 052

Bc. Patrícia Juráňová

místopředseda spolku

p.juranova@gmail.com

(+420) 775 393 663

Ing. Blanka Přidalová

pridalova@jiznislovacko.cz

(+420) 775 004 582

krivankova@jiznislovacko.cz

(+420) 776 742 622

Denisa Přibylová

vedoucí kanceláře MAS,
manažer pro IROP a OPZ
zástupce vedoucí kanceláře,
vedoucí projektu MAPII
manažer projektu MAP II

pribylova@jiznislovacko.cz

(+420) 775 004 581

Ing. Helena Chrástková

specialista OPŽP a OPZ

chrastkova@jiznislovacko.cz

(+420) 608 061 382

Bc. Jan Prokeš

specialista projektu
Klimatická zeleň a PRV
projektový manažer

prokes@jiznislovacko.cz

(+420) 608 950 593

pracovník Regionálního centra
Hodonín, realizace výstav

info@regionalko.cz

Ing. Petra Křivánková, Ph.D.

Bc. Radim Ilčík
Hana Šupálková

ilcik@jiznislovacko.cz

www.jiznislovacko.cz

(+420) 608 934 142
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Přehled výrobců krojů
najdete na webu:
https://slovackyregion.cz/podluzi/
nabidka-regionu/vyrobci-lidovych-kroju

Kalendář Regionu Podluží
Také letos pro Vás Region Podluží připravil stolní kalendář pro rok 2020,
ve kterém najdete i termíny plánovaných akcí v obcích Regionu Podluží.
Kalendář zakoupíte na obecních úřadech členských obcí za 50 Kč.

ZVONY PODLUŽÍ vychází v nákladu
8000 výtisků
www.podluzi.cz

www.podluzi.cz
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Setkání mužáckých sborů na Podluží ve Tvrdonicích

Štafetový běh Boba Zháňala v Hruškách

Zpravodaj Zvony Podluží, vydává Region Podluží. Adresa: Náměstí 177/2, 691 51 Lanžhot, www.podluzi.cz, e-mail: info@podluzi.cz,
IČ: 69650284. Redakční rada: Ing. Petr Hynek, odp. redaktor (petrhynek@hotmail.cz), Bc. Eliška Petrlová, manažerka Regionu Podluží
(petrlova@podluzi.cz), Ing. Josef Smetana (smetana@podluzi.cz). Redakční uzávěrka: 20.04.2020. Grafický návrh: Yvona Jandáková,
sazba: Ing. Petr Hynek, tisk: Tiskárna Pálka Břeclav. Foto na titulní straně: Kateřina Paulíková. Neprodejné! Rozšiřováno roznáškovou službou.

