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čEJKOVICKÝ
ZPRAVODAJ

XIV. VINNÉ TRHY
ČEJKOVICE 23. a 24. KVĚTNA 2009
Zveme Vás do historických prostor čejkovického zámku,
jeho podzemí a Sokolovny.
Přijeďte do Čejkovic ochutnat z 500 vzorků vín místních
drobných vinařů a bohaté nabídky vín dvaceti čejkovických
vinařských firem. V nabídce budou i oceněná vína z VINUM
JUVENALE 2008. Všechna vystavená vína včetně specialit
můžete nejen ochutnat, ale i zakoupit do svých archivů.

Součástí Vinných trhů je bohatý kulturní program.
sobota 23. května
10.30 hod. - otevření koštu vín
14.00 hod. - slavnostní zahájení Vinných trhů a kulturního programu
- dechová hudba Mutěňané – Čejkovjané
- vyhlášení šampionů výstavy vín
- dětský národopisný soubor Iskérka
- folklorní soubor Zavádka a cimbálová muzika Šmytec
- módní přehlídka
- mužské sbory z Josefova, Mikulčic, Kyjova, Šardic a Čejkovic
19.00 hod. - taneční zábava s dechovou hudbou Kamarádi

neděle 24. května
8.00 hod. - mše sv. za vinaře a vinařky – kostel sv. Kunhuty
9.00 hod. - otevření koštu vín s cimbálovou muzikou Zádruha
14.00 hod. - vystoupení mažoretek
- koncert dechových hudeb
- Z m ě n a p ro g r a m u v y h r a ze n a XIV. ročník Vinných trhů Čejkovice 2009 pořádá Obec Čejkovice,
Čtvrtečníci – sdružení vinařů Čejkovice, Hotel Zámek a.s. Čejkovice,
Zemědělská a.s. Čejkovice a Templářské sklepy – vinařské družstvo Čejkovice.
Součástí Vinných trhů bude výstava fotografií, možnost prohlídky labyrintu templářských
sklepů a domku T.G.Masaryka.

Bližší informace

www.cejkovice.cz
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Hrubá hulička - jméno má od její
šířky tj. velká - hrubá. Do roku
1918 než byla vydlážděna, v čas
mokrého podzimu, objevily se
v polovice ulice žídla. Jednoho
takového podzimku tam zapadla
oračka – parní orací souprava
velkostatku. Je to důležitá ulice
od silnice na velkou část pozemků
a vinohradů směrem k Vrbici.
k fotu č. 1 (které je také na titulní
straně)
V roce 1977 se budovala bezprašná vozovka, od hlavní silnice
na Dolním konci, počínaje Hrubou
huličkou, Pod Zahrady a končila
Pod Novosady – hřiště. Velmi
nákladná byla kanalizace zvláště
v Hrubé huličce, kdy se boky hlubokého příkopu zavalovaly. V těch
místech, kde byly žídla. Na prvním
snímku, na konci u křižovatky je
povrch nachystán na pokrytí směsí. Z levé strany dvě okna patří
domu Fr. Opluštila č. 109. Protější
rohový dům (vidět pouze bok) je
Josefa Hnidáka č.551. Uprostřed,
to staveniště, je Fr. Šťavíka č.185.
k fotu č.2
Pohled do Hrubé Huličky v r. 1970.
Dům, který se rozebírá je Tomáše
Svobody č.108 (dřívější majitelka
domu, Martincová Ludmila, jeho
tetička zemřela r.1966).
k fotu č.3.
Uplynulo 12 let od horního snímku
a vidíme tu novou rohovou vilu
Tomáše Svobody. Elektrické vedení nezměněno.
Autor textů: pan Karel Hlinecký

Čejkovický zpravodaj vydává Obec Čejkovice od roku 1980 - IČ 00284823. Vychází čtvrtletně.
Odpovědná redaktorka Marie Ritterová. Náklad
4 900 ks, vydání povoleno Ok ONV Hodonín
č.j. o – 37066486. Výtisk ZDARMA. Uzávěrka příštího čísla 15.6. 2009.
Grafická úprava a tisk Tiskárna Lelka Dolní Bojanovice

