Kyjov
Ve 12. stol. se o rozvoj Kyjova
nejvíce zasloužil opat Michal,
který nechal vystavět kamenný románský kostel, zasvěcený
sv. Martinovi. Premonstráti,
kteří vlastnili klášter po benediktýnech, založili nové tržiště
– současné náměstí. V r. 1284
dává král Václav II. souhlas k
opevnění náměstí a přilehlých
ulic. V roce 1515 se dostává
Kyjovu práva pečetit červeným
voskem, roku 1548 se Kyjov
stává městem královským. Primátorem města je Václav st. Bzenecký, který nechal vybudovat radnici, tři městské brány, sladovnu, přestavět pivovar,
vydláždit náměstí, postavit mlýn, školu, jatka. Roku 1710
přišli do Kyjova kapucíni. Jejich zásluhou a díky finančnímu
odkazu Jana Adama z Lichtensteina byl v letech 1713–1720
postaven na náměstí nový kostel, zasvěcený Panně Marii a
moravským patronům Cyrilu a Metoději. V r. 1760 založili
piaristé nižší latinské gymnázium. Od roku 1898 začalo
fungovat české obecní nižší gymnázium, jehož pokračovatelem je současné Klvaňovo gymnázium.
Město Kyjov, tel. 518 697 411, www.mestokyjov.cz

Bukovany

Bukovany lze považovat za velmi starou osadu. Z tradic,
které se v současné době dodržují je to košt slivovice a vína,
stavění „máje“, Martinské hody s věncem a kačerem. V roce
1996 byl založen mužský pěvecký sbor, v roce 1998 pak
ženský pěvecký sbor. Tradicí se stává zpívání u vánočního
stromu s živým betlémem.
Dominantou je rozhledna Bukovanský mlýn, stavba vysoká
15 m. Objekt slouží Mužskému sboru Bukovany.
V patře jsou umístěny výstavní místností pro prezentaci
uměleckých děl, obrazů
a keramiky, průřez historií,
výstava starých užitkových
předmětů a fotografií ze
života obce. Rozhledna je
součástí budovaného areálu se
Slováckou chalupou, vinným
sklepem, s rotundou a muzea
řemesel, Za obci stojí kaplička
sv. Anny.
Obecní úřad Bukovany
tel./fax. 518 618 022
www.obecbukovany.cz

Dražůvky

Nechvalín

Dražůvky jsou starobylou
kolonizovanou obcí. Živý
obchodní ruch v obci, ležící blízko
uherské cesty, vedly k tomu, že se
obec ve 14. století stala městečkem
a bylo zřízeno mýto. Městečku
bylo přiznáno hrdelní právo,
o jehož existenci svědčí část
katastru Šibenice, kde bylo
vykonávano. Podle pověsti se
na jednom z rybníků nacházela
tvrz Dražejov, což dokládají
i nálezy různého starobylého
nářadí. Kolem rybníků rostla
bujná vegetace s množstvím
vodního ptactva a tak se divoká
husa dostala až na obecní pečeť. Uprostřed obce stojí
kaplička ve stylu alpských kostelíčku postavena knížetem
Lichtenštejnským. Svahy okolo obce jsou osázeny
vinohradem a v srpnu se konají v obci tradiční hody.

To, že bylo území obce Nechvalín
osídleno dávno před rokem 1261,
dokazují archeologické nálezy
na katastru obce. Při terénních
úpravách započatých v roce 1975
bylo odkryto pohřebiště, kde bylo
prozkoumáno 179 hrobů z doby
laténské a slovanské. Byly zde nalezeny železné meče, sekery, 6 kopí, ostruhy, šperky a nádoby.
Podle nálezů v hrobech lze soudit, že Nechvalín patřil k
významným velkomoravským opěrným bodům. Nad obcí
ční pozůstatek starého hradiště tzv. Klobouk.

Obecní úřad Dražůvky, tel./fax. 518 633 526
http://home.tiscali.cz/drazuvky

Nenkovice

První zmínky nacházíme
v Moravských zemských
deskách z roku 1331.
Z památek se v obci nachází
budova Národní školy, dále
obecní zvonice postavena
stavitelem Poláškem
z Kyjova a ozdobená
sgrafitem od místního
rodáka, akademického
malíře Jano Köhlera.
Kaplička u kašny byla
vystavěna občany na důkaz
víry a pokory. V obci se

V roce 1891 byla v
obci postavena kaple
zasvěcená sv. Kateřině.
V listopadu probíhají
Kateřinské hody a na
jaře Ostatky. Na svazích
obrácených k jihu a
západu jsou vysázeny
vinice a ovocné sady
– pěstují se zde meruňky, broskve a jabloně.
Obecní úřad Nechvalín
tel./fax. 518 618 224
www. nechvalin.cz

Sobůlky

nachází socha sv. Jana
Nepomuckého, Boží muka
Panny Marie Gecemanské
a kříže. Na katastru leží
chráněné území „Sovince“
a významný krajinný
prvek „Syslovce“, kde se
vyskytuje řada vzácných a
ohrožených druhů rostlin
a teplomilného hmyzu.
Tradiční jsou košt vína a
hody.
Obecní úřad Nenkovice, tel. 518 622
621, www. nenkovice.cz

Obec Sobůlky se nachází v hlubokém lesnatém údolí.
K památkám patří dřevěný barevně zdobený kříž z 19.
stol. umístěný před průčelím kaple
zasvěcené P. Marii Nejsvětějšího
srdce. Velkou část obdělávané
půdy zaujímají vinice. Hlavními
odrůdami z červených vín je
Svatovavřinecké, Frankovka a
Modrý Portugal, z novějších se zde
také daří odrůdám jako Cabernet
Sauvignon, Zweigeltrebe nebo
Merlot. Dominantními bílými
odrůdami jsou Neuburgské,
Veltlínské zelené, Müller-Thurgau.
Vyšších cukernatostí dosahuje i
Tramín červený a na oblibě získává
u pěstitelů svojí kvalitou také
Chardonnay.
Ze starých lidových tradic a zvyků jsou pořádány okázalé
Martinské hody s věncem a káčerem v první polovině
listopadu, na svátek sv. Martina. Hody v Sobůlkách jsou
nejslavnější a nejbohatší v celém okolí Kyjova a trvají
čtyři dny: pátek – muzika, sobota – věnec, neděle – káčer
a za týden – dozvuky hodů. Většina hodových zvyků je
dodržována ve své „čistotě“ z dávných dob až doposud.
Obecní úřad Sobůlky, tel./fax. 518 622 425, www. sobulky.cz

Mikroregion Babí lom
Mikroregion naleznete v západní části okresu Hodonín.
Z dálky viditelný hřeben Babího lomu dal mikroregionu
své jméno. Malebný kraj v podhůří Ždánického lesa a
Chřibů je využiván zemědělsky se značným podílem
vinohradů i ovocných sadů. Mnohé vesnice si
zachovaly typický jižanský a vinařský ráz.
Etnograficky zaujímá část Hanáckého
Slovácka přecházející v Moravské
Slovácko, podoblast Kyjovsko.
Po celý rok se zde můžete
těšit z pestrého programu
kulturních akcí.
Hlavním turistickým
cílem území je město
Kyjov s hodnotnými
církevními stavbami,
muzeem a folklorním
festivalem Slovácký
rok. Aktivní
dovolenou spojenou s
návštěvou vinných sklepů umožňuje široká síť značených
cykloturistických tras. Přijeďte ochutnat, jste vítáni …
Nechvalín
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Strážovice leží jihozápadně na svahu Strážovského kopce.
V pravěku byly na Strážovském kopci drženy strážné posádky, které zapalovaly ohně, když viděly blížící se nepřátele.
Dávaly tak znamení okolním obyvatelům. Podle těchto
strážích vznikl název obce. Na vrchol vede cesta pro pěší a
cykloturisty. V příznivých povětrnostních podmínkách je
odtud vidět předhůří Alp v Rakousku. První písemné zprávy se datují k roku 1131. Ze strany od Kyjova, na okraji obce
se rozkládá Sportland Babylon s horskou dráhou, restaurací
a dětským areálem.

Ostrovánky
Z kopců jedné z nejmenších obcí
Hodonínska je nádherný rozhled
po moravském Slovácku. První
písemná zmínka o Ostrovánkách
je z roku 1131. Směrem
k Bukovanům stojí nejstarší
stavba v obci – kaplička Panny
Marie. V roce 1999 se obnovil po
70-ti letech místní kroj, který se
řadí do oblasti hanácko–slovácké
severní. Udržuje se zde tradice koštu vína, Svatováclavské
hody se stavěním máje a tradiční setkání mužských a ženských pěveckých sborů z okolí, ostatky – chození po špeku
a zpívání u vánočního stromku.
Obecní úřad Ostrovánky, tel./fax. 518 618 023

První písemná zmínka je z r. 1389, ale obec je staršího data,
o čemž svědčí archeologické nálezy ze
starší doby. Památkou je socha
sv. Floriána, patrona zdejšího kostelíka. V severozápadní části obce se
nachází soustava čtyř vodních nádrží
s revitalizačním charakterem. První
květnovou sobotu se konají malé krojované hody. Střípky zajímavosti
z historie a života obyvatel ve Stavěšicích jsou posbírany v místním muzeu.
V obci působí cimbálová muzika
Dědina, která vystupuje při folklórních
akcích.
Obecní úřad Stavěšice, tel./fax. 518 622 152, web.telecom.cz/stavesice

Věteřov

Želetice

Věteřov byl v nejstarších dobách
zalit mořem až do výše 500 m
a spojen s mořem Středozemním,
což dokazují mořské lasturky
– srdcovky, které se nacházejí na
Babyloně. Z mnohem pozdnější
doby pocházejí úlomky nádob,
kosti, a kamenné nástroje, které
jsou uloženy v Moravském
zemském muzeu v Brně.
Dominantou obce je kostel
sv. Cyrila a Metoděje, secesní fara
patřící řádu Křižovníků s červenou
hvězdou je vyzdobena freskami Jana
Köhlera. Cesty a křižovatky po obci
vyznačuje mnoho kapliček, křížů a
soch svatých. Na sklonku starší doby
bronzové založili kolonisté výšinné
sídliště na Nových horách, to bylo asi
v letech 1800 – 1500 let př. Kr. To dalo
název tzv. věteřovské kultuře – hrnčířské
výrobky s dvojitou vlnovkou a dvěma
šikmými čárami.

Želetice patří k nejstarším obcím na Kyjovsku. Hojné nálezy
popelnic a jiných předmětů na různých místech v obci
svědčí o tom, že zde bylo staré pohanské pohřebiště. Raně
gotický kostel sv. Jakuba pochází ze 13. století. Gotický presbytář s gotickým vítězným obloukem je nejstarší ze zbytku
původního kostela.

Obecní úřad Věteřov, tel./fax. 518 622 420
www.veterov.cz

V katastru obce Želetice se nachází několik kopců, které se
vyznačují zvláštní faunou a flórou, nazývané Adamce. Z této
vyplývající kombinace sucha a navíc horka mohou přežívat
pouze vybrané druhy rostlin a živočichů, které pochází ze
Středomoří nebo z ruských stepí. Ty naopak nejsou schopny přežít v okolní krajině a jsou proto vzácné. Národní
přírodní památka na Adamcích je jednou z nejpestřejších
moravských stepí a byla vybrána i do projektu Natura 2000.
Její rozloha je 7,5 ha. Nejkrásnější jsou Adamce v jarních
měsících, kdy většina rostlin rozkvete.
Obecní úřad Želetice, tel. 518 622 725, www. zeletice.cz
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