
 



 

Vážení čtenáři, 

listujete III. vydáním zpravodaje 

Mikroregionu Hodonínsko, který je 

vydáván v rámci projektu „Posilování 

administrativní kapacity na bázi 

meziobecní spolupráce“.  

Skončilo období letních prázdnin, 

které uteklo jako voda. Musíte uznat i vy, 

že tentokrát bylo spojeno s opravdu 

krásným, slunným a někdy i s více než 

horkým počasím. Obce v mikroregionu a 

jejich okolí navštívilo velké množství 

turistů. Ti přijeli za aktivním sportem, 

krásnou přírodou, dobrým vínem, bohatým 

folklorem, historickými památkami a 

v neposlední řadě za širokou nabídkou 

kulturních akcí, které byly v průběhu 

celých letních prázdnin v okolí pořádány. 

Turisté i místní měli tu možnost navštívit 

letní filmová kina, tradiční krojované hody 

nebo hudební i vinné festivaly. Zábavný 

program byl připraven jak pro malé děti 

tak i pro dospělé a opravdu bylo z čeho 

vybírat.  

Období, které vystřídá letní 

radovánky, bude v našem kraji spíše 

pracovní. Žijeme ve vinařské oblasti, kde 

jsou naše obce z velké části lemovány 

vinicemi, ve kterých v tomto čase 

dozrávají hrozny révy vinné. Spoustu 

našich vinařů tak čeká období náročné 

práce, která bude ve výsledku určitě stát za 

to. Právě vinařská tématika se v tomto 

období bude odrážet i do pořádaných akcí, 

které pro blízké i široké okolí, pořádají 

v obcích mikroregionu. Tradiční  Zarážání 

hory, představující starou vinařskou 

slavnost, bude pořádáno v Josefově, 

v Prušánkách nebo v Dolních 

Bojanovicích. Vinobraní chystají ve 

Starém Poddvorově, v Lázních Hodonín 

nebo v Prušánkách. Chybět letos nebude 

ani oblíbený a hojně navštěvovaný Pochod 

slováckými vinohrady. Kam se za dalšími 

kulturními zážitky vydat v následujících 

měsících? Inspirací Vám může být krátký 

přehled kulturních událostí, uvedený 

v závěru zpravodaje.  

 

Centrum společných služeb (CSS) 

  

Realizujeme, opravujeme, stavíme ... 

Právě tato tři slova vystihují 

současné aktivity Mikroregionu 

Hodonínsko, které zahrnují fyzickou 

realizaci rozběhnutých projektů. V rámci 

prvního projektu „Tradiční místo 

odpočinku našich předků; populární 

cykloodpočívka při obecní studni, II. 

etapa“ jsou opravovány studny 

v Mikulčicích - Těšicích a v Prušánkách – 

Nechorách. Studny byly v polovině 

července předány stavební firmě k realizaci 

oprav a k úpravám jejich blízkého okolí 

tak, aby byla obnovena jejich původní 

funkce a aby zde vzniklo příjemné místo, 

v duchu lidové architektury k odpočinku, 

jak pro cykloturisty a turisty, tak i pro 

místní občany. Oprava obou zmiňovaných 

objektů je realizována za finanční podpory 

z Jihomoravského kraje.  

 



 

    
          studna Mikulčice – Těšice                        studna  Prušánky - Nechory 

 

V polovině srpna byly zahájeny 

také stavební práce na novém úseku 

cyklotrasy Nový Poddvorov – Moravský 

Žižkov. Realizací projektu bude propojen 

hodonínský a břeclavský okres, podpoří se 

zvýšení bezpečnosti dopravy v regionu a 

v neposlední řadě bude dalším turistům 

zpřístupněna „Rozhledna na Podluží“. I 

tato realizace, části nového úseku 

cyklotrasy Nový Poddvorov – Moravský 

Žižkov, je realizována za finanční podpory 

z Jihomoravského kraje.   

 

 
Cyklotrasa Nový Poddvorov – Moravský Žižkov 

 

Další úsek cyklostezky? Proč ne? 

V minulých letech realizoval 

Mikroregion Hodonínsko – dobrovolný 

svazek obcí několik projektů zahrnujících 

vybudování nových cyklostezek a 

cyklotras. Chtěli bychom v této aktivitě i 

nadále pokračovat a propojovat území 

novými stezkami a trasami pro cyklisty. 

V současné době, ve spolupráci s obcí 

Ratíškovice, podnikáme přípravné kroky 

k podání žádosti o dotaci ze Státního fondu 

dopravní infrastruktury (SFDI), na 

realizaci cyklostezky Hodonín – 

Ratíškovice.  

Přijede k nám návštěva ze Slovenska! 

 

18. a 19. září 2017 se uskuteční 

společné setkání členských obcí 

Mikroregionu nad Holeškou a 

Mikroregionu Hodonínsko. V těchto 



 

dnech se tedy zabýváme přípravou a 

organizací této události, kdy chceme 

našemu spřízněnému mikroregionu ukázat 

několik z realizovaných projektů v našich 

obcích. Na společné setkání se těšíme a 

doufáme, že pro nás bude inspirací pro 

další aktivity.  

 

Jak si vede Centrum společných služeb? 

 

V květnu letošního roku se 

uskutečnilo již III. setkání starostů 

Mikroregionu Hodonínsko v rámci 

realizovaného projektu „Centra společných 

služeb“ (CSS). V rámci tohoto setkání byla 

zhodnocena činnost v projektu CSS a 

prezentován přehled realizovaných aktivit 

za období prosinec 2016 – duben 2017. 

Přítomní byli informováni o 

sebehodnotících zprávách a o 

absolvovaných školeních zaměstnanců. 

Pomocí dotazníkového šetření byla také 

ověřována spokojenost s rozsahem a 

kvalitou poskytovaných služeb CSS a 

vyčleněn prostor k projednání případných 

návrhů na změny v činnostech CSS.  

V neposlední řadě bylo předmětem 

setkání také seznámení přítomných 

s Analýzou přínosů CSS, jejímž tématem 

bylo Právní poradenství pro obce 

Mikroregionu Hodonínsko. Na základě 

vyhodnocení analyzovaných dat a jejich 

zhodnocení bylo v závěru prokázáno, že 

Centrum společných služeb je pro obce 

Mikroregionu Hodonínsko – dobrovolný 

svazek obcí, v oblasti právního 

poradenství, mimořádně přínosné. Obce 

aktivně využívají nabízených služeb, které 

jim šetří nejen čas ale také finanční 

prostředky. Služby právního poradenství 

v rámci CSS jsou využívány také jako 

nástroj pro předcházení možných 

problematických situací nebo špatných 

rozhodnutí či postupů a mohou tak 

eliminovat možnou následnou odpovědnost 

příslušných orgánů obce. V závěru 

můžeme tedy konstatovat, že z globálního 

hlediska je naplňován jeden z hlavních cílů 

CSS, který vede ke zlepšování funkčnosti 

veřejné správy pro občany členských obcí. 

 

                   
III. setkání starostů Mikroregionu Hodonínsko 

 

 

 

 

 

 



 

Kam za kulturou v Mikroregionu Hodonínsko? 

 

ZÁŘÍ 2017:  

1.9.2017  Rozloučení s prázdninami, Prušánky 

  Rozloučení s prázdninami, Rohatec 

2.9.2017  Zarážání hory, Josefov 

      Zarážání hory, Prušánky 

      Hodky, Rohatec 

3.9.2017  Bylinkové slavnosti, Čejkovice 

8.9.2017 Hornické setkání, Dubňany 

9.9.2017  Krojované hody, Nový Poddvorov 

      Táborák u klubovny, Ratíškovice 

      Oslavy 10 let Hnutí Brontosaurus, Čejkovice 

      Přehlídka mužských sborů, Rohatec 

      Josefovský helovín, Josefov 

  Workshop vázání šátků, Dubňany 

10.9.2017 Pohádková les, Ratíškovice 

16.9.2017  Výstava květin, ovoce a zeleniny k 60. letému výročí založení ČZS 

v Mikulčicích, Mikulčice 

       Vinobraní pod Nechory, Prušánky 

       Krojované vinobraní, Starý Poddvorov 

17.9.017  Masaryk 80 – akce k 80. Výročí úmrtí T.G.Masaryka, Čejkovice 

20.9.2017  Koncert JABLKOŇ 40 let, Hodonín 

21.9.2017  Seriál koncertů dechových hudeb, Hodonín 

23.9.2017 Výstava hub, Ratíškovice 

  Bleší trh, Dubňany 

27.9.2017  Akropole Cross, běh Rasticovým městem Morava, Mikulčice 

30.9.2017  Lázeňské vinobraní, Lázně Hodonín 

       Bubenická dílna, Mikulčice 

 

ŘÍJEN 2017: 

1.10.2017 Svatováclavské hody, Dolní Bojanovice 

4.10.2017     160. Výročí postavení a požehnání kostela sv. Cyrila a Metoděje, Ratíškovice 

7.10.2017 Pochod slováckými vinohrady, Josefov 

  Pochod slováckými vinohrady, Prušánky 

7.10.2017 Tradiční krojované hody, Ratíškovice 

8.10.2017 Hodky s vinobraním, Dolní Bojanovice 

9.10.2017 110. Výročí posvěcení kostela sv. Cyrila a Metoděje, Ratíškovice 

13.10.2017 Den seniorů, Ratíškovice 

14.10.2017 Drakiáda, Mikulčice 

15.10.2017 Hody, Dubňany 

18.10.2017 Den seniorů, Dolní Bojanovice 

19.10.2017 Seriál koncertů dechových hudeb, Hodonín 

20.10.2017 Slet bubeníků 2017, Hodonín 

21.10.2017 Drakiáda, Josefov 

27.10.2017 Lampionový průvod k 99. Výročí vzniku ČSR, Ratíškovice 

27.10.2017     Výstava fotografií Svatopluka Rutara, soch a plastik Jaroslava Jurčáka,     

       Mikulčice 

28.10.2017 Guláš fest, Prušánky 

  Setkání s minulostí, Ratíškovice 



 

LISTOPAD 2017: 

4.11.2017 Dušičkový závod – Bigglesův memoriál, Ratíškovice 

5.11.2017 Podzimní setkání seniorů, Mikulčice 

7.11.2017 Zdeněk Izer „AUTOKOLEKTIV“, Hodonín 

9.11.2017 Seriál koncertů dechových hudeb, Hodonín 

11.11.2017 Svatomartinská husa, Čejkovice 

  Michal ke snídani, Hodonín 

12.11.2017 Dětský karneval, Mikulčice 

  Sousedské posezení, Starý Poddvorov 

16.11.2017 Lampionový průvod s ohňostrojem, Starý Poddvorov 

17.11.2017 Jazzový koncert, Ratíškovice 

  Zavírání lesa, Ratíškovice 

  Koncert BROLN, Dubňany 

  Lampionový průvod, Nový Poddvorov 

18.11.2017 Josefovská setkání, Josefov 

18.11.2017 Hudební slavnosti sv. Cecílie, Dolní Bojanovice 

25.11.2017 Vystoupení DNS Dúbravěnka, Dubňany 

  K Nechorám za mladým vínem, Prušánky 

  Vánoční jarmark, Ratíškovice 

26.11.2017 Vánoční výstava, Dolní Bojanovice 

26.11.2017 Zpívání u vánočního stromu, Mikulčice 

  Rozsvícení vánočního stromu u OÚ, Prušánky 

  Rozsvícení vánočního stromečku, Ratíškovice 

29.11.2017 Rozsvěcování vánočního stromku, Starý Poddvorov 

 

PROSINEC 2017: 

2.12.2017 Sluneční adventní mikulášský jarmark, Čejkovice 

  Móda přírodních vláken – módní přehlídka, Mikulčice 

  Vánoční školní jarmark, Dubňany 

3.12.2017 Rozsvícení vánočního stromečku, Nový Poddvorov 

5.12.2017 Mikulášská nadílka, Nový Poddvorov 

9.12.2017 Zimní radovánky – vánoční jarmark, Dubňany 

  Vánoční turnaj ve stolním tenise, Starý Poddvorov 

10.12.2017 Výstava betlémů, Ratíškovice 

14.12.2017 Seriál koncertů dechových hudeb, Hodonín 

15.12.207 Pochod světlušek, Mikulčice 

16.12.2017 Vánoční výstava, Prušánky 

17.12.2017 Vánoční koncert, Dubňany 

  Vánoční koncert, Mikulčice 

  Vánoční besídka, Starý Poddvorov 

24.12.2017 Vánoční koledování na návsi, Prušánky 

26.12.2017 Štěpánky turnaj v ping pongu, Prušánky 

  Koledování u jesliček, Ratíškovice 

27.12.2017 Svěcení mladého vína, Ratíškovice 

30.12.2017 Silvestrovský turnaj ve stolním tenise, Josefov 

  Mistrovství Josefova ve stolním Stiga hokeji, Josefov 

  Ochutnávka mladých vín, Mikulčice 

31.12.2017 Silvestr, Prušánky 

  Silvestrovský pochod s prasátkem, Ratíškovice 

  Silvestrovský ohňostroj, Josefov 



 

Zpravodaj připravili:   

 

Klára Osičková, manažerka CSS 

Marek Šimek, specialista pro rozvoj mikroregionu a specialista na veřejné zakázky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRUM SPOLEČNÝCH SLUŽEB 

 

REGIONÁLNÍ CENTRUM MĚSTA HODONÍN 

Masarykovo nám. 115/27, Hodonín 695 01 

 

Tel: 725 808 375 

Email: osickova@hodoninsko.eu 

 

Ing. Klára Osičková, manažerska CSS 

JUDr. Marek Šimek, specialista pro rozvoj mikroregionu, specialista na veřejné zakázky 
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