Tradiční akce v obci Jevišovka

Kontakt, informace

Krojované hody (červenec)
Dopolední průvod krojované chasy obcí vrcholí odpolední
a večerní hodovou veselicí.

OÚ Jevišovka
tel.: 519 519 161
e-mail: starosta@jevisovka.cz
www.jevisovka.cz

Dny chorvatské kultury (druhá neděle v září)
V Jevišovce se scházejí původní obyvatelé chorvatské
národnosti, a to nejen ti z Jevišovky, ale přijíždějí Chorvaté
z celé České republiky a Slovenska. Samozřejmostí je bohatý
doprovodný mezinárodní folklórní program, v němž
vystupují soubory písní a tanců, které se zajímají o lidovou
kulturu moravských Chorvatů.
Cyklobraní (září)
Cyklistický půlmaratón je součástí největšího seriálu závodů
horských kol Kolo pro život – Cyklobraní České spořitelny
a Kooperativy. Start a cíl závodu je v Jevišovce, trať vede
vinařskou oblastí v okolí obcí Jevišovka a Nový Přerov
na české straně, přes kopec Galgenberg a obec Wildendürnbach na straně rakouské.

Místní knihovna
úterý a čtvrtek 17.00–19.00, sobota 15.00–17.00
e-mail: knihovna@jevisovka.cz
www.knihovnajevisovka.wz.cz
Turistické informační centrum
Nám. Míru 9, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou
tel.: + 420 515 229 897, e-mail: info@hrusovansko.cz
www.hrusovansko.cz
Přeshraniční informační centrum
Hevlín 491, 671 69 Hevlín
tel.: + 420 515 221 726, e-mail: infocentrum@hevlin.cz
www.hevlin.cz

Realizováno obcí Jevišovka za finanční podpory
Jihomoravského kraje v roce 2009.

Cyklostezka

K soutoku
Poloha obce Jevišovka na soutoku dvou řek, v bezprostřední
blízkosti Rakouska, s dohledem na Pálavu a s dobrým
dojezdem do měst a obcí s atraktivními památkami, předurčuje tuto obec k zajímavé budoucnosti. A to minimálně v oblasti
cestovního ruchu – pěší turistiky a především cykloturistiky.
Na jižní Moravě snad neexistuje významnější cyklostezka,
která by nevedla touto obcí. Nabídku cyklotras rozšiřuje nová
místní cyklostezka vedoucí k soutoku řek Dyje a Jevišovky.

Cyklostezka spojuje čtyři obce: Hrušovany nad Jevišovkou,
Drnholec, Novosedly a Jevišovku. Její celková délka je
cca 7 km. Může tvořit uzavřený okruh nebo může být
samostatnou jednosměrnou trasou, navazující na klíčové
cyklostezky a cyklotrasy, které se setkávají a křižují u náspu
místní vlakové zastávky. Motivací pro pokračování v jízdě
mohou být blízké Novomlýnské nádrže, lázeňský komplex
v rakouském městě Laa an der Thaya, po upravených stezkách
se cyklisté dostanou až do Brna, Prahy, Vídně či Krakova.

Navazující cyklostezky a cyklotrasy

Zajímavosti na cyklostezce „K soutoku“

Cyklostezka Brno – Vídeň
Mezinárodní dálková cyklotrasa je dlouhá cca 130 km
(polovina na území ČR/jižní Morava a polovina na území
Rakouska/oblast Weinviertel). Vede po stezce určené
výhradně pro cyklisty či po méně frekventovaných
obslužných komunikacích či silnicích nižší třídy
(od soutoku řek Svratky a Svitavy v Brně až do Hevlína
po Jantarové stezce).

Vrbový háj
Dominantou vrbového háje (biotopu na rozloze 10 ha),
vysazeného v 16. století v nivě řeky Jevišovky chorvatskými
obyvateli stejnojmenné obce, je vrba hlavatá. Díky své
regenerační schopnosti a vitalitě byla pro původní obyvatele
stálým zdrojem dřeva a stavebního materiálu. Procházka
či projížďka na kole tímto hájkem poskytne návštěvníkovi
setkání s prastarými vrbami neuvěřitelných rozměrů
a tvarů.
Chorvatské domy
Historie usídlení Chorvatů (Charvátů) na českém území
začíná již na konci 16. století, kdy do českých zemí přišli
Chorvaté prchající z Balkánu před expanzí Osmanské říše.
Také obec Jevišovka byla v této době osídlena Chorvaty, kteří
zde žili svým obvyklým způsobem života až do konce druhé
světové války, kdy byli z obce vysídleni. Jejich původní
lidovou architekturu s bohatou štukovou výzdobou můžeme
obdivovat na několika dochovaných domech.
Kostel sv. Kunhuty
Z původně gotické stavby se dochovala pouze věž, nová část
kostela byla přistavěna v roce1830. Kazatelna a dva boční
oltáře pocházejí z roku 1867, oltářní obraz je z poloviny
18. století. Kostel byl zásadně přestavěn v letech 1929–1932.
Roku 2003 byly na kostelní věž vráceny hodiny. V kostele se
nachází část obrazů ze sbírky akademického malíře Othmara
Růžičky (1877 Vídeň – 1962 Vídeň), který ve svých dílech
zachytil život a obyčeje moravských Chorvatů.
Soutok Dyje a Jevišovky
Řeky Jevišovka a Dyje se potkávají v bezprostřední blízkosti
obce Jevišovka, soutok se nachází v nadmořské výšce
171 metrů. Dyje je zde široká 20–25 m, přitéká sem od jihu,
řeka Jevišovka od jihozápadu. Spojené vody pokračují
severovýchodně přímým řečištěm vstříc řece Moravě.

Moravská vinná (Znojmo – Uherské Hradiště)
Moravská vinná stezka je páteřní trasou sítě regionálních
cyklistických tras, která nese název Moravské vinařské
stezky (300 km). Vinařská magistrála spojuje starobylé
Znojmo se slováckou metropolí Uherským Hradištěm.
Na její trase leží 70 vinařských obcí, desítka chráněných
přírodních lokalit i významné historické a architektonické
památky kraje.

Jantarová stezka
Dálková mezinárodní cyklotrasa spojující Vídeň, Brno,
Ostravu a Krakov.
Greenways Praha – Vídeň
Greenways Praha – Vídeň je síť cyklistických a pěších tras
a stezek mezi Prahou a Vídní. Její délka činí 470 km. Vede
převážně po klidných asfaltových komunikacích, v některých
krátkých úsecích však také po nezpevněných cestách.
Ahoj, sousede! (Hallo Nachbar!)
Přeshraniční cyklostezka v délce 38 km vedoucí územím
mikroregionu Hrušovansko a rakouského regionu Land um Laa
z Hevlína přes Jevišovku, Nový Přerov, Wildendürnbach, Laa a/T
zpět do Hevlína. Cyklostezka vede převážně nenáročným rovinatým terénem téměř nedotčenou přírodou a je protkána místními
zajímavostmi, např. na rakouské straně kopec Galgenberg
(Šibeniční vrch) posetý malebnými vinnými sklípky, s jedinečnou
vyhlídkou na okolní krajinu v okolí obce Wildendürnbach.

