
 

                                                            

 

Vážená paní, vážený pane, 

tímto si Vás dovolujeme pozvat na exkurzi 

DO JIHOMORAVSKÝCH OBCÍ BLATNIČKA A NOVÁ LHOTA 

- PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE  

v rámci česko-rakouského projektu MagNet: 

Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/G21  

v úterý 15. 5. 2018 
 
Cílem exkurze je představit účastníkům dvě úspěšné obce, v nichž se daří 
komunitnímu životu, realizovala se zde řada projektů a je v nich radost žít. 

Během exkurze vystoupí představitelé obou obcí a seznámí nás jak s úspěšnými 
investičními projekty, tak se zajímavými „měkkými“ projekty, které obec oživují 
a zatraktivňují pro její stálé obyvatele i návštěvníky. 
 
Obec Blatnička vznikla již ve 13. století jako zemědělská obec, dnes má 450 
obyvatel a je známá především díky místnímu vínu a lidovým krojům. 
 
Obec Nová Lhota leží na úpatí Bílých Karpat, jedná se o nejvýše položenou obec 
Jihomoravského kraje (484 m n.m.) a má 700 obyvatel. První písemná zmínka o 
obci je z roku 1598 a její původní obyvatelé byli dřevorubci. Dnes je v obci 
mimo jiné areál běžeckého lyžování a ekologické centrum, kterého využívají 
školy z příhraničního regionu Jihomoravského kraje i Slovenska. 

 



 

                                                            

 

Program exkurze: 

  8:00 – odjezd z Brna – parkoviště P+R pod Ústředním hřbitovem 

10:00 – setkání účastníků exkurze v obci Blatnička před místním obecním 
úřadem (Blatnička 163) 
 
10:00-12:30 Blatnička 
          - přivítání starostkou obce Jarmilou Hruškovou 
          - seznámení s úspěšnými projekty a pravidelnými obecními aktivitami  
          - rybník, kde každý rok probíhá výlov 
          - protipovodňová opatření 
          - návštěva místní vyhlídky 
          - prohlídka výrobny krojů – dílny Tradice Slovácka o.p.s. 
          - zakončení exkurze v Blatničce ve sklepě s jeho prohlídkou 
 
12:30-13:30 oběd s diskuzí – Blatnička  
 
13:30-14:00 Přesun do Nové Lhoty 
 
14:00-16:00 Nová Lhota 
          - přivítání starostou obce Antonínem Okénkou 
          - seznámení s úspěšnými projekty a aktivitami obce 
          - prohlídka obce 
          - návštěva Ekocentra Karpaty  
 
18:00    přibližný návrat do Brna 
 
Účastníci exkurze mohou využít společnou dopravu. Celá exkurze bude 
tlumočena. Veškeré náklady jsou hrazeny  z projektu MagNet. 
 
Vzhledem k omezenému počtu míst je nutné se na exkurzi zaregistrovat 
nejpozději do 9.5.2018 prostřednictvím následujícího e-mailu či telefonicky: 
E-Mail: lucie.karpiskova@rrajm.cz 
Telefon: +420 725 778 781 
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