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- Zasedání Rady starostů budou nadále probíhat každé první úterý v měsíci. 

Aktivity a akce regionu: 
-  REGIONTOUR 2012 - reprezentace regionu na veletrzích (s Regionem Slovácko) 
- IX. ples Regionu Podluží - (27.1.2012 – Dolní Bojanovice) 
-  VIII. Přehlídka dětských folklorních souborů – Tvrdonice (31.3.2012) 
- I. Ročník přehlídky Zpěváčci Regionu Podluží - Starý Poddvorov (14.4.2012) 
-     9. ročník cyklovýletu – „Otevírání jara na Podluží“ - Lanžhot-Tvrdonice (27.4.2012)  
-  VI. Ročník soutěžní přehlídky dětských verbířů – Starý Poddvorov (20.5.2012) 
- Příprava a edice stolního kalendáře RP na rok 2013 

Akce pod záštitou regionu: 
-    Atletická soutěž žáků ZŠ Regionu Podluží v Lanžhotě  (28.5. a 29.5.2012) 
-    Turnaj obcí v kuželkách – Lanžhot  (14.2. a 15.2., finále 21.2.2012)   
-    Turnaj v halové kopané „O pohár starosty města Lanžhot“ – Lanžhot (prosinec) 
- Lužická laťka – soutěž ve skoku vysokém –Lužice (23.2. 2012) 
-  Štafetový závod na kolečkových bruslích – Lužice  (10.5.2012) 
- Setkání mužských sborů na Podluží – Mutěnice (16.6.2012) 
-     Štafetový běh Boba Zháňala – Hrušky (říjen) 
- Florbalový turnaj žáků ZŠ – „O pohár starostů Regionu Podluží“ – Dolní Bojanovice 

(prosinec) 
- Redakční rada – Lanžhot 16.3.2012 
-     Setkání kronikářů Regionu Podluží  

Realizace projektů regionu: 
- realizace projektu „Stromořadí pro Region Podluží“, v případě schválení podané žádosti 

a přiznání dotace 
- edice dvou čísel tištěného zpravodaje „Zvony Podluží“ (léto, zima) a dvou čísel 

elektronické verze zpravodaje (jaro, podzim) 
- projekt „Informační a sociální zázemí pro regionální rozhlednu „Na Podluží“ – II. 

etapa“, realizace vodovodní přípojky a odpadní jímky 
- příprava a realizace projektu „Informační kiosky na Podluží a Hodonínsku“, dle 

vyhlášených výzev a obdržených dotačních prostředků 
 
 
Další činnost svazku bude upravována operativně Radou starostů. 
 
 
 
 
 
Ing. Jaroslav Kreml, předseda svazku obcí 


