
Akce Mikroregionu Strážnicko 2006
…..folklorní, vinařské, sportovní a kulturní …..

Leden
21.1. Reprezentační Ples Strážnice; KD Strážničanve Strážnici
Únor
18.2. Košt ovocných destilátů; Sudoměřice - tělocvična ZŠ od 14. hodiny 
Březen
11.3. „Svátek oskeruší“ v Obecním domě Tvarožná Lhota, vše o oskoruších od A do Z,,,, 

besedy, poradenství, košt pálenek, výstavy, kulturní program, otevření souteže „Oskeruše 
nejkrásnějí 2006“  od 15.00. tel info: 518337008, 724162265

18.3. Josefská výstava vín Strážnicka, KD Strážnice 
Duben
16.4. Tradiční velikonoční výstava vín - ČSZ Petrov 
16.4. Tradiční velikonoční košt slivovice a jiných ovocných destilátů – téměř 2000 vzorků asi 

20 různých druhů destilátů, doprovodný program, upomínkové předměty , ČSZ Radějov

23.4. Otevírání cyklostezek a návštěvnických míst Strážnicka – výlet na kole ze Strážnice po 
okolních obcích spojený s prohlídkou rozhledny, muzeí a ochutnávkou místních výrobků; : 
tel info: 518337008, 724162265, Mgr. Vít Hrdoušek, manažer mikroregionu

30.4. Stavjaní máje – zahájení výstavní sezony v NULK – soubory Danaj, Demižon, Žerotín, 
Strážnice, tel, info : 518 306 611

Květen
1.5. Slavnostní otevření plavební sezony 2006  na Baťově kanálu vSudoměřicích v areálu 

přístavu u "Výklopníku" od 14.hod Plavba, prohlídka vyhlídkové věže a výklopníku, lidová 
veselice, ochutnávka destilátů a vína., tel.info: Obec Sudoměřice 518 335 222 

1.5. Otevírání Strážnicka – kraje vína, folkloru a orchidejí –  pěší exkurse ze Strážnice krajem 
po pamětihodnostech a přírodě  s kulturním programem, tel info: 518337726  

květen květen  - " Senioři 2006" Petrov-Plže - VI. folklorní festival, pořádají Folklorní sdružení 
regionu Strážnicko - Veselsko - Horňácko a obec Petrov

21.5. Otevírání rozhledny a salaše Travičná, Tvarožná Lhota,  od 14.00 se společenským 
programem, občerstvení a country, tel info: 518337726, 724162265

25.5.-27.5. Abeceda řemesel – ukázky řemeslné výroby a postupů, tel, info : 518 306 611
2.5.-.3.5. Dětská Strážnice 06 , Strážnice – Folklorní festival dětských souborů z celé ČR i 

zahraniční, (NULK a město Strážnice); tel, info : 518 306 611
Červen
2.6. „Velký nohejbal na trávě“, s celorepublikovou účastí. /35 družstev / Devátý ročník. 

tel,728108942. Sportovní areál TJ  Tasov
3.6. Obecní slavnosti Sudoměřice - slavnostní otevření vinařského centra ve vinařském 

areálu ve Starém potok, pořádá OU Sudoměřice
11.6. Česko – rakouská sportovní střelba na pohyblivé asfaltové terče.tel.724326249;Topolový 

hájek Tasov.
15.6.-16.6. Obecní nohejbal s kulturním programem a večerní zábavou. Tel.725111226 Sportovní 

areál TJ  Tasov
23.6.-25.6. MFF „Strážnice 2006“, – nejznámější folklorní festival v Česku, 61. ročník
Červenec
4.7. Sudoměřský zábavný cyklovečer 2006 , III. ročník  s programem: Cykloslalom, Lávka, 

Kamikaze Woter Air Show, neckiáda, cyklotrialová show, diskotéka Luď ka Ptáčka.

23.7. Folklorní odpoledne ve skanzenu, Strážnice, folklorní akce, řemesla tel info: 518337726



29.7. Etno Salaš 06, Tvarožná Lhota, Program s etnickými řemeslnými workshopy,lehce 
adrenalinovými hrami v přírodě, a festiválkem etnické hudby, slové občerstvení Tel info: 
518337 008 bkarpaty@c-box.cz

7.7.-9.7. Sjezd Lhot a Lehot v Hroznové Lhotě, bohatý kulturní program! Pořádá OU Hroznová 
Lhota, tel:  518 327 120;

14.7.-15.7. Starobrno Festival Slunce; Folklové dny ve Strážnici , 3 scény, doprovodný kulturní 
program

červenec Soutěž hasičů - Memoriál Z. Stránského, Petrov
Srpen
4.8.-5.8. Beseda u bigbítu , zavedený festival bigbítových kapel v Tasově tel. 604480710.  14tý 

ročník
srpen Den vinařů Petrov - Plže, ochutnávka vín, kulturní program, jarmark výrobků 
13.8. Folklorní odpoledne ve skanzenu, Strážnice, folklorní akce, řemesla tel info: 518337726

12.8.-13.8. Strážnická pouť, Strážnice, kulturní program
19.8. „Zarážání hory“, Strážnice,  kulturní program s folklorním pásmem v areálu „Hotařské 

bůdy na Žerotíně u Strážnice, MěU a ČZS Strážnice
27.8. Pohádkový les – strážnický park plný pohádkových postav a s více jak tuctem disciplím 

pro děti, s kulturním programem (Farní společenství a NULK Strážnice) tel info: 
518337726

Září
2.9. IV. Festival „Na vodě“ přehrady Lučina nad Tvarožnou Lhotou. V bohatém večerním 

programu vystoupí řada  kapel křesťanské a folkové písně. Dále je připraven ohňostroj a 
balet nad vodní hladinou. Rozmanité občerstvení zajištěno,Hlavní pořadatel Sdružení 
Sarkander Veselí n. Mor.

3.9. Folklorolympiáda „Strážnice 2006“ – 9. ročník přehlídky soutěžení folklorních souborů, 
skanzen NULK, 13.7 tel info: 518337726

9.9. Strážnické vinobraní, Strážnice – vinařský svátek Strážnicka, kulturní program, řemeslné 
trhy,pořádá KD Strážničan, tel. Info 518 334 762

21.9.-22.9. „Podzim na dědině“ – ukázky zemědělských prací na moravské vsi, Skanzen NULK 
23.9.-24.9. vždy od 10.00  „Oskorušobraní“ na Salaši Travičná, Tvarožná Lhota; tradiční výroby, 

netradiční soutěže s okorušemi,  „Seppova Salaš“, zahájení III. ročníku řezbářského 
setkání, jarmark řemesel, stylové občerstvení, vyjíždky na koních, coutry muzika; tel info: 
518337707, 724162265

září Okresní kolo soutěže hasičských družstev, Petrov
Říjen
14.10. Hody a obnovené Tradiční trhy v Hroznové Lhotě, Pořádá OU Hroznová Lhota, tel:518 

327 120
říjen Výstava ovoce a zeleniny, degustace salátů – výstava s kulturním programem Kozojídky, 

pořádá CZS Kozojídky a OU Kozojídky
30.9.-1.10. Václavské krojované hody.Tasov.
Listopad
11.11.-12.11. Martinské hody  - Strážnice, Radějov
Prosinec
2.12.-6.12. „Radujme se, veselme se…“ skanzen NULK Strážnice, předvánoční pořad plný ukázek 

převánočních zvyků, řemesel a jídel, tel info: 518337726
prosinec Vánoční koncert, Svěcení vína, Petrov tel.info: 518 335 079
25.12. Živý betlém, Hroznová Lhota předvánoční pořad s kulturním programem 
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