
„ZA OSKERUŠÍ NA STRÁŽNICKO“  - 14. – 15. 11. 2019 

Vzdělávací výjezdní exkurze pořádaná pro členy Sdružení SPLAV, z.s. byla zaměřená na ukázky 

realizovaných projektů MAS Strážnicko. 

První zastávka byla ve strážnickém skanzenu, 

kde se k nám připojil pan Vít Hrdoušek – 

manažer místní MAS který nás doprovázel oba 

dny na vybraná místa.  Za slunečného počasí 

jsme měli možnost si projít jedinečný areál 

lidových staveb jižní Moravy, který představuje 

život na vesnici.  

 

Dále jsme navštívili Pražírnu kávy – měli jsme možnost vidět, jak se praží káva a popovídat si 

o způsobu její přípravy a také ochutnat dobrou, čerstvě upraženou kávu.  

Po té jsme navštívili doškaře Františka Pavlicu v Hrozenkové Lhotě. Jako jediný v republice 

vyrábí ze slámy došky na památkové domy. Bylo velice zajímavé nahlédnout do způsobu 

sklizně slámy a následné výroby došků. Ze zbytků slámy vyrábí věnečky pro zahradníky a 

aranžéry a také pelety na topení. Vlastní vinohrad, jehož produkt jsme měli možnost 

ochutnávat během prohlídky litografické dílny, kterou pan Pavlica provozuje. Ve volném čase 

hraje divadlo a maluje – v dílně vystavuje svá díla – obrázky lidových tradic a folkloru. A díky 

podpoře MAS Strážnicko vybavil malý penzion, který je k dispozici malířům, grafikům i 

turistům navštěvujícím tuto oblast.   



 

Ve večerních hodinách jsme se ubytovali a po večeři se 

vydali ochutnávat víno do Zámeckých sklepů.  

Ráno po snídani jsme se rozjeli hledat oskeruše. Jeřáb 

oskeruše patří mezi tradiční dřeviny, které jsou ale 

v současné době vzácné a rostou nejvíce na jižní Moravě. 

My jsme je pozorovali v okolí Tvarožné Lhoty, kde vzniklo také muzeum oskeruší, viděli jsme 

největší oskeruši u nás. Věříme, že v dohledné době budou tyto stromy vysazeny také u nás 

v Orlických horách. Sice to je strom teplomilný, ale mrazuvzdorný, takže uvidíme, jak se mu 

bude u nás dařit.  

Dále jsme měli možnost také navštívit Hotařskou budu a oblast vinných sklepů v Petrově – 

Plžích. Na zpáteční cestě jsme krátce navštívili slovenské město Skalica a hřebčín v obci 

Kopčany. Tady jsme se setkali s manažerkou MAS Zahorie, která nám představila činnost jejich 

MAS a je možné, že z tohoto setkání se rozvine další partnerská spolupráce při realizaci 

některých projektů. 

Celá cesta byla zajímavá, plná nových inspirací a možností jak můžeme rozvíjet také naši 

podorlickou oblast. 

15. 11. 2019,  Ilona Mikušová 


