


 
Materiál pro jednání ZM dne 25. 2. 2019 
 
Název materiálu: 
Navázaní oficiálních partnerských vztahů s německým městem Hochheim 
am Main 
    
 
Historické německé město Hochheim am Main s krásným starým městem obklopené vinicemi 
leží 30 km od města Frankfurt nad Mohanem a jen 15 km od významného lázeňského města 
Wiesenbaden. 
První zmínka o Hochheimu je z roku 754 našeho letopočtu. 
Město má 17 500 obyvatel. Součástí města je také městská část Massenheim. 
Městská rada má 9 členů, zastupitelstvo má 31 členů. 
Starostou města je pan Dirk Westedt, městskou radu vede paní Claudia Weltin. 
Partnerským městem je od roku 1986 francouzské město Le Pontet, které se nachází nedaleko 
od Avignonu a od roku 1997 je partnerským městem Bonyhád z Maďarska. 
 
 Hochheim patří do vinařské oblasti Rheingau.  Vinařství formovalo město po celá 
staletí, od roku 1329.  

 Hochheimská vína mají celosvětovou pověst,   V roce 1837 zde vznikla první 
sklepní šumivá vína "Burgeff", která jsou pro město významná.  Na ploše více jak 
220 ha vinic se pěstuje především odrůda Riesling (cca 80%).  

Mezi nejlepší vinařství v Německu patří rodinná firma Künstler, která má sídlo v Hochheimu. 
Zakladatel tohoto vinařství pochází z obce Dolní Dunajovice. 

  Ve městě je Vinařské muzeum, které informuje o práci vinaře od obdělávání půdy 
přes ochranu révy až po lahvování vína.  

Střední vinařská škola vychovává nové odborníky, kteří najdou uplatnění 
v mnoha místních firmách. 

V termínu 12. – 15. července letošního roku se uskuteční již 70. ročník 
čtyřdenního Vinařského festivalu, který je největší kulturně-společenskou akcí. 

Ve městě působí mnoho kulturních i sportovních spolků a organizací.   

Zařízení pro volný čas, sport a kulturu: 

Ve městě se nachází krytý bazén, víceúčelové sportoviště s přírodním i umělým 
trávníkem a 400m dlouhou běžeckou dráhou, s volejbalovými kurty a 
lehkoatletickým zařízením. 

V místní části Massenheim se nachází sportovně kulturní hala, v Mainuferu 
grilovací centrum, městská knihovna a turistické trasa Bonifácia, která vede 
křížem krážem městem. 

Spolky: 



Fotbal, gymnastika, lehká atletika, košíková, volejbal, plachtění, kanoistika, tenis, 
šachy, rybaření, střelecký spolek, jezdecký spolek, sportovní tanec a box. 

V oblasti kultury jsou aktivní  - karnevalový spolek, dechový orchestr, pěvecké 
sbory, komorní orchestr, akordeonový orchestr a dalších cca 30 menších spolků. 

První kontakty s Hochheimem byly navázány v roce 2004, kdy se vzájemně 
kontaktovaly fotbalové kluby a založily tradici fotbalových utkání mezi staršími 
žáky.  Střídavě se turnaj odehrává v Mikulově či Hochheimu. Letošním 
organizátorem je FC Pálava Mikulov.  

O rok později byla navázána spolupráce také mezi vinařskými spolky a 
podnikateli v této oblasti 

Delegace města Hochheim se účastnila loňského Pálavského vinobraní, kde 
vyjádřili svůj zájem o navázání oficiálního partnerství mezi oběma městy. 

Návrh je podepsat smlouvu o vzájemné spolupráci v rámci jejich letní akce 
Vinařský festival. 

 

 
 
 
 
 
 
V Mikulově dne 8. 2. 2019 
Zpracoval: Magdalena Krčmová 
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