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• Region Podluží svou plochou vinic 
zaujímá významnou část celkové plo-
chy vinic v České republice. Celková 
osázená plocha na území katastrů člen-
ských obcí dosahuje výměry 1119 ha vi-
nic, což je 6,4 % z celkové plochy osá-
zených vinic v celé České republice. 
Největší vinařskou obcí Regionu jsou 
Prušánky se 194 ha vinic následované 
Moravskou Novou Vsí se 142 hektary a 
Hruškami, kde nalezneme 123 hektary. 

• Podíváme-li se na strukturu z hlediska 
pěstitelů, tak je zde celkem 3749 regis-
trovaných pěstitelů, což je v přepočtu na 
celou Českou republiku celých 19,4 %. 
Můžeme s klidem konstatovat, že v na-
šem Regionu se nachází jedna pětina 
všech pěstitelů vinic v ČR. Největší po-
čet vinohradníků nalezneme opět v Pru-
šánkách (616), následuje opět obec Mo-
ravská Nová Ves (553) a na třetí příčce 
jsou tentokrát Dolní Bojanovice, kde na 
vinicích pracuje 423 vinohradníků.

• Zajímavá čísla jsou také z hlediska 
odrůdové skladby vinic. Celkem 62 pro-
cent vinic je osázeno odrůdami bílými 
a zbývající část plochy, tedy 38 %, je 
zastoupeno odrůdami modrými. V po-
rovnání s celou ČR je tak podíl modrých 
odrůd o něco vyšší (ČR má poměr asi 
67 ku 33 %). Nejrozšířenější odrůdou 
zde pěstovanou je Veltlínské zelené na 
115 ha, následuje odrůda Müller Thur-
gau pěstovaná na ploše 106 ha. Toto 
prakticky kopíruje celkovou plochu vinic 
v celé ČR. Změna nastává na dalších 
příčkách. Je zde poměrně velké zastou-
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pení modrou odrůdou Frankovka, která 
zaujímá asi 82 ha a dále odrůdou Zwei-
geltrebe se 78 ha. V porovnání s celou 
Českou republikou je zde tedy výraz-
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ná změna, neboť v České republice je 
nejrozšířenější modrou odrůdou Svato-
vavřinecké. 
Zdroj dat: ÚKZÚZ Brno
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O čem se mluví mezi vinaři
Vánoční „dárek“ za milion
Ministerstvo financí upustilo od předlo-
žení návrhu na zavedení nenulové saz-
by spotřební daně na tiché víno a kon-
statovalo, že tento návrh nepodá ani do 
konce roku 2012, stejně tak do konce 
roku 2013. Z toho jednoduše odvodíme, 
že nenulová spotřební daň na tiché víno 
v ČR prozatím nebude. Doufejme, že 
nová vlna s podobnými návrhy přijde co 
nejpozději, resp. takový nesmysl, jakým 
by bylo zdanění vína, již nepřijde nikdy. 
Vinohradnictví a vinařství v České re-
publice je svým specifickým postave-
ním velmi zajímavou částí zemědělské-
ho odvětví. Plocha obhospodařovaných 
vinic dosahuje pouze 18.000 hektarů 
zemědělské půdy, avšak přepočtem 
se zde z této plochy vyprodukují hroz-
ny v hodnotě asi 1,5 mld. Kč.  Všechny 
tyto hrozny jsou v ČR zpracovány na 
víno. Tímto zpracováním se vytváří další 
národní produkt v hodnotě asi 1,5 mld. 
Kč. Celý obor přímo zaměstnává asi 20 
tisíc pracovních sil. K tomu je nutno při-
počítat navazující obory (dodavatelské 
služby, technologie, gastronomie a také 
turistika).
Většina vinohradnické a vinařské pro-
dukce (asi 92 % vinic) je realizována 
v Jihomoravském kraji. Následuje kraj 
Zlínský. Tyto územní celky mají rozhodu-
jící vliv na vinařství. Vzhledem k tomu, 
že tento obor je jeden z klíčových, byla 
zde v minulosti obcemi či krajem vy-
budována zázemí jako turistické cesty, 
cyklostezky, vinařská zařízení a rozvi-
nuta řada činností ve smyslu společen-
ských akcí, ochutnávek vín, otevřených 
sklepů nebo slavností Svatomartinské-
ho vína. Ve vinařských obcích je taktéž 
rozvinuta celá řada přímo nevinařských 
slavností (hody, plesy apod.), které se 
však ve většině případů neobejdou bez 
aktivit vinařů. K tomu je nutno připočíst 
rozvoj turistiky a návaznost dalších obo-
rů, jako jsou hotely, gastronomie, služby 
návštěvníkům a pořadatelům (taxi, vý-
roba tiskoviny) a také rozvoj servisních 
organizací, jako je prodej vinařských 
potřeb, výroba skla, prodej technolo-
gii, traktorů a dalších zařízení. Z těchto 
všech činností jsou jihomoravské obce 
rozvíjeny a také prostřednictvím přeroz-
dělení finančních prostředků rozpočto-
vým určením daní plynou do vinařských 
obcí nemalé finanční prostředky.

Návrh, který byl prezentovaný minis-
terstvem financí na zavedení nenulové 
sazby spotřební daně na tiché víno byl 
útokem na jeden z posledních prospe-
rujících oborů v zemědělství, který jsme 
museli  jednoznačně odmítnout, a to 
bez jakéhokoliv kompromisu. Zavede-
ní spotřební daně v prostředí EU, kde 
nejsou podmínky rovné a okolní vinař-
ské státy mají nulovou sazbu spotřební 
daně na tiché víno, by zlikvidoval vinař-
ský obor, zchátraly by nově vybudova-
né vinice, technologická zařízení a vů-
bec kolorit krajiny vinic a sklepů na jižní 
Moravě. Byl by zde také tlak na vylidňo-
vání venkova, protože kolorit krajiny zde 
neustále udržuje jednak místní obyva-
tele a také láká turisty. Argument pana 
ministra na srovnání podmínek s jinými 
obory (pivovarnictví a lihovarnictví) je 
lichý, neboť spotřební daň je nástroj, 
který zdaňuje vybrané výrobky. Tedy ty 
výrobky, ze kterých stát chce mít dal-
ší příjmy a je si také jist, že zdaněním 
těchto výrobků tyto dodatečné příjmy 
získá. Stát tedy nezdaňuje líh jako ta-
kový, neboť pokud by tak udělal, musel 
by zdanit veškeré výrobky, kde je líh 
obsažen, tedy parfémy či jiné výrobky, 
včetně např. bonbonů, a to stát nechce.

Je potřeba připomenout, že spotřební 
daň na tiché víno není, s výjimkou Fran-
cie, v žádné členské zemi EU, kde je 
víno produkováno. Francie má zavedenu 
spotřební daň ve výši asi 0,8 Kč/litr, tato 
je však z důvodu evidenčního a výtěžek 
této daně je poskytnut tamní obdobě Vi-
nařského fondu na propagaci. Tuto for-
mu podpory má Francie notifikovánu EU. 
V Maďarsku tuto daň měli zavedenu, ale 
zrušili ji, neboť se ukázalo, že náklady na 
výběr jsou velmi vysoké a administrativa 
pouze zatěžuje producenty. Na Sloven-
sku byla v lednu 2012 zavedena spo-
třební daň na ovocná vína a medovinu, 
avšak již po měsíci byla zrušena, neboť  

i tak malý obor, jako je ovocné víno, začal 
okamžitě propouštět své zaměstnance a 
upadat. Výběr spotřební daně na tichá 
vína by byl s ohledem na velké množství 
drobných producentů mimořádně tech-
nicky náročný. Důsledkem by byl chabý 
výběr doplněný rozvojem šedé ekono-
miky a propadem ve výběru stávajících 
daní (DPH, daň z příjmů, odvodů z na-
vázaných odvětví atd.). Tato skutečnost 
zde již existovala po zavedení legislativy 
EU povinností zavádět daňové sklady do 
doby, než vše bylo národní legislativou 
upraveno do rozumné míry. Zcela jistě si 
každý z nás vzpomene na časté návště-
vy celníků ve sklepích, či na vinařských 
akcích, když chodili vybírat nulu. Vý-
znamnou ztrátou pro Českou republiku 
by byl také enormní nárůst nákupu vína 
v okolních zemích, které spotřební daň 
nemají (Rakousko, Německo, Slovensko 
a Maďarsko) a jeho nezdaněný prodej 
na našem území. Utrpěla by i v poslední 
době značně rozvíjená vinařská turistika, 
hosté by se přesunuli za nezdaněným 
vínem do Rakouska a na Slovensko. To, 
že tento argument není lichý, potvrzuje 
problematika spotřební daně u pohon-
ných hmot. Spotřební daň na víno zde již 
zavedena byla. Její nejvyšší sazba byla 
v roce 1993, a to 7,80 Kč/litr a je nut-
no podotknout, že v tehdejší době byla 
v ČR také nejnižší plocha vinic, pouhých 
9500 ha. Následným snižováním, až do 
současné nuly (od roku 1999), vzrostla 
plocha vinic na stávajících 18000 ha.
Nemá smysl psát další argumenty, 
kterých je celá řada. Chci poděkovat 
všem, kteří se podíleli na, byť dílčích 
jednáních s poslanci či senátory, či li-
dem, kteří „třeba jen“ podepsali naši 
petici. Nashromáždili, jsme dohromady 
40125 podpisů, což svědčí o tom, že 
toto téma veřejnost zajímá. Svaz vina-
řů České republiky zadal zpracování 
studie renomované společnosti Ernst 
& Young, která jednoznačně potvrdila 
správnost našich argumentů. Smutné je 
pouze, že celý tento nesmyslný „špás“ 
v podobě spotřební daně nás stál ne-
celý milion korun, který jsme mohli in-
vestovat jinak, pokud bychom měli ve 
státní správě kompetentní lidi, kteří znají 
problematiku věci a než něco navrhnou, 
tak danou věc konzultují s veřejností.
Martin Půček, 
Svaz vinařů České republiky



Dolní Bojanovice
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Obec Dolní Bojanovice se může poch-
lubit bohatou vinařskou historií. Z ar-
chivních materiálů obce lze doložit zají-
mavou historku o tom, jak si Bojanovský 
ryzlink oblíbil i císař František Josef I. 
V září roku 1898 se totiž v Hodoníně 
konala Hospodářská výstava při příle-
žitosti 50. výročí panování císaře. Čle-
nem uvítacího výboru této výstavy se 
stal také bojanovský sedlák Jan Bohůn 
(narozený v roce 1862), jehož víno bylo 
při uvítání císaři nabídnuto. Císaři nato-
lik zachutnalo, že před odjezdem z Ho-
donína věnoval Janu Bohůnovi volnou 
jízdenku na vlak do Vídně s tím, aby mu 
víno opět přivezl.
Nejen, že se tak bojanovské víno stalo 
oblíbeným nápojem na císařském sto-
le, dokonce naši předci – zemědělci, 
pěstitelé a výrobci vína - pochopili, že 
prezentace výpěstků a výrobků na ob-
chodním trhu jim zaručí úspěch. Díky 
této filozofii se dokázali v roce 1905 
spojit a vybudovat vinařskou základnu 
– Rolnicko - vinařské družstvo Zádru-
ha. Družstvo velmi dobře prosperovalo. 
Využilo ke svému zviditelnění úspěchy 
jednotlivých vinařů (například úspěch 
již zmíněného pana Bohůna) a během 
několika let založilo vinárny v Hodoníně, 
Brně a dokonce ve Vídni.

Bojanovští vinaři dovedou vyrobit vynikající vína (Dolní Bojanovice, 26. 5. 2012)

Jaké víno pijeme v Dolních Bojanovicích

Historie je tedy skutečně bohatá. A jak 
jsme na tom s vinařením dnes? I když 
propagace místních vinařů proti okolí 
v poslední době zaostává, návštěvníci 
obce, kteří zdejší víno ochutnají, se vra-
cejí rádi a pravidelně. Bojanovští vinaři 
PROFI i HOBBY totiž dovedou vyrobit 
vynikající vína, která by mohla opět 
vrátit slávu Bojanovskému ryzlinku. Ale 
mají těžký úkol, protože konkurence je 
velká.

Letos se rozhodli víno  v obci propa-
govat mladí začínající vinaři. V sobotu  
26. května připravili ochutnávku vín. 
Přesto, že věkový průměr organizátorů 
nedosahoval ani 23 let, z hlediska orga-

Jak místní přehlídka ukázala, v Bojano-
vicích je dostatek schopných vinařů, 
široká škála kvalitních vín a schopná 
základna organizátorů. Vinaři mají kaž-
doročně možnost se vzdělávat pro-
střednictvím odborných přednášek, 
které zde pořádá Vinařský spolek. Pří-

nizace nebylo pořadatelům co vytknout. 
Ochutnávku zahájil starosta obce Vlas-
timil Jansa, otec Petr Karas víno po-
žehnal. Návštěvníci koštu měli možnost 
vybrat dle jejich názoru nejlepší víno, 
kterému udělili svůj hlas. Na závěr byly 
hlasy návštěvníků sečteny a nejlepší 
vinaři oceněni. Ze všech odevzdaných 
lístků se největším počtem hlasů může 

pochlubit vinař Vít Bílek, Dolní Bojanovi-
ce č.p. 576 za Chardonnay 2011 (pozd-
ní sběr). Jako druhý se umístil Josef 
Ščepko, Dolní Bojanovice č.p. 763 se 
Sylvánským zeleným 2011 a třetí příčku 
obsadil Jan Tomáštík, Dolní Bojanovice 
č.p. 74 za Sauvignon 2011.

padně se mohou i samostudiem do-
stat k moderním metodám výroby vína. 
V čase sílící konkurence má šanci uspět 
pouze špičkové víno. Cesta k zákazní-
kovi tu ale je. A možná, že právě nově 
se rodící populace „mladých vinařů“ 
vrátí Bojanovskému ryzlinku zpět jeho 
zašlou slávu. To však ukáže až čas.
Jedním z problémů bojanovských vina-
řů se ukazuje mezera v propagaci a sla-
bá informovanost potenciálních klientů. 
V době technických vymožeností, inter-
netu a marketingových plánů snad však 
i tento problém bude brzy odstraněn. 

V dubnu roku 2013 připravuje v Bojano-
vicích Vinařský spolek Místní ochutnáv-
ku vín, na kterou již dnes zveme všech-
ny milovníky vína z blízka i z okolí. Sami 
budete mít možnost ochutnat  kvalitu, 
kterou zde umíme vyrobit a nabídnout.

Připravila: 
Andrea Červenková

Historický pramen: archivní materiály 
Obce Dolní Bojanovice
Foto: Marek Mečl

Bojanovska etiketa

Návštěvníci koštu přidělili svůj hlas nejlepší-
mu vínu (Dolní Bojanovice, 26. 5. 2012)



	 	 	

	

Hrušky
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Vinařská tradice obce je zachycena na 
obecní pečeti z roku 1622. V pečetním 
poli, kulatého tvaru, je umístěna čty-
řvětvá hrušeň s plody, na levé větvi visí 
hrozen, z pravé strany je umístěn vinař-
ský nůž. V 18. a 19. století je dolože-
no 10 hektarů vinic. Vinařská besídka, 
předchůdce dnešního zahrádkářského 
spolku, vznikla ve 30. letech. Organi-
zovala osvětovou činnost a několikrát 
i tzv. „polní kázání“, kdy přímo učila 
vinaře správnému ořezu vinohradů. 
Majetkem besídky byly tři pojízdné po-
střikovače, které jezdily dům od domu 
a postřikovaly stromky, dále tři zádové 
postřikovače, vysoké žebříky, dvojité 
žebříky, filtr na víno a čerpadla na pře-
táčení vína s příslušenstvím. V období 
protektorátu besídka zanikla, ale její 
bývalí členové i nadále pokračovali v 
ošetřování stromů v obci. Po roce 1945 
byla organizace obnovena, ale vydr-
žela pouhé tři roky. V roce 1948 byla 
rozpuštěna, a tím končí její činnost.  
Místní organizace Svazu zahrádkářů 
byla v Hruškách obnovena v roce 1963. 
V dnešních dnech sdružuje organizace 
více než stovku členů a poskytuje služ-
by jak zahrádkářům, tak i vinařům, pro-

vádí prodej hnojiv, pomůcek pro vinaře, 
postřiků a zařizuje výkup ovoce a zele-
niny. Svaz zahrádkářů pořádá každo-
ročně místní výstavy vína a občas také 
zajišťuje oblastní výstavu vín Podluží.

Dnešní vinohrady se rozkládají na ploše 
větší než 120 ha. Mezi zdejšími odrůda-
mi dominují Veltlínské zelené, Chardon-
nay, Rulandské šedé. Z červených vín 
pak Frankovka, Zweigeltrebe, Cabernet 
Moravia. Zajímavé jsou názvy viničních 
tratí Žižkovské jochy, Hastrmany, Nad 
újezdy, Prechov, Ovčačka, Kalifornie, 

Písky. Nejstarší sklepy, převážně pří-
zemní lisovny se sklepy, v místě dneš-
ní Sklepní ulice směrem na Moravskou 
Novou Ves, jsou zachyceny v mapě 
z roku 1764. Ve 2. polovině 20. stole-

tí vznikl areál „U Hřiště“, 
zdejší sklepy jsou vyhlou-
beny pod zemí, zaklenuty 
a zasypány vrstvou zemi-
ny. „Búdy“ jsou postaveny 
z pálených cihel. Některé 
ze sklepů jsou již stavěny 
na patro. Areál vinných 
sklepů prozrazuje dlouho-
letou vinařskou tradici a 
„Víno z Hrušek“ nadchne 
nejednoho znalce tohoto 
lahodného moku. Obec 
protínají Moravské vinař-
ské stezky, po kterých 
můžete obec navštívit  
v kteroukoliv roční dobu.
Stranu připravil: Jan KrižkoŽivé tradice v Hruškách na Podluží

Vinařství v Hruškách

Šmerák Josef Nešpor Zdeněk   Tichý Richard Netopilík Bohumil  Doležal Štěpán Vyrubalík Ladislav

Hrouzek Karel Čapka Karel Nešpor Jiří   Bayer Vladimír Říha Jakub Čech Pavel

Nešpor Lukáš Polách František Klimeš Marcel Taláb Radovan   Vinařství Beneš Šmerák Jiří

Občanské sdružení Víno z Hrušek
Občanské sdružení „Víno z Hrušek“ bylo založeno s cílem na podporu kulturně-společenských tradic,rozvoje turistického 
ruchu a propagační činnosti, jedná se o provozovny nabízející ochutnávky vín a s tím související nabídka ubytování a gastro-
nomie.

   Vinařské akce  v Hruškách 
v roce 2013

  16.3.        Košt vín a sýrů
    5.7.        Den otevřených sklepů
26.12.        Štěpánský košt vín
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Vinařství v obci Josefov
Obec Josefov byla založena v roce 1782 
k poctě císaři Josefu II. na území býva-
lého poplužního dvora, postaveného na 
místě zaniklé vesnice Kukvice, která pa-
třila k nejstarším osadám na Podluží. Cí-
saři velmi chutnal zdejší Tramín a mož-
ná i proto dal naší obci své jméno. Již 
v této době se kolem Kukvic pěstovala 
vinná réva. Památka na Kukvice se za-
chovala ve jménech polních tratí a vinic. 
Založením obce se ještě více rozšířilo 
zemědělství. Nová obec Josefov měla 
kolem 40 domů. Ke každému domu 
byla přidělena pole, na kterých obyva-
telé pěstovali produkty k živobytí a vy-
sazovali nové vinohrady. Obec dostala 
od svého zakladatele, Josefa II., také 
velké privilegium. Obyvatelé byli mimo 
zrušení nevolnictví osvobozeni od robo-
ty, což byla na tehdejší dobu opravdu 
velká vzácnost. To vše přispělo k tomu, 
že vinohradnictví v obci vzkvétalo a 
svoji tradici si uchovalo až do dnešní 
doby. Místní vinaři svá vína prezentu-
jí na různých výstavách vín místních  
i přespolních, na oblastních výstavách 
a také na výstavách vín v zahraničí. 
Ocenění a diplomy jsou známkou toho, 

že víno je v Josefově stále na velmi dob-
ré úrovni. Každý kdo má vinohrad, mi 
dá za pravdu, že vinohradnictví je pěk-
ná dřina. Většinu svého volného času 
stráví vinař ve vinici. Ale když přijde 
doba sklizně a v bečkách krásně šumí 
burčák, je na těžkou práci zapomenu-
to a my se těšíme na ten slastný mok. 
Ale ještě než získáte kvalitní víno, dá to 
pořádnou fušku. Krásnou tradicí v naší 
obci je, že vinaři věnují vzorky vín na 
ochutnávku pro návštěvníky při Zarážá-
ní hory. A že to byla vína velmi kvalitní, 
jsme viděli a chutnali. Víno na ochutnání 
věnovali rovněž tři velkopěstitelé vinné 
révy, kteří se touto prací živí. Vinařství 
Prath Zuzana Prátová, Vinařství Blanka 
Klubusová a Vinařství Emil Štohandl. Vi-
nařství se věnují zhruba od roku 2005. 

Preferují většinou vína starých odrůd, 
jako jsou – Ryzlink rýnský, Veltlínské ze-
lené, Ryzlink vlašský, Rulandské šedé, 
Sauvignon, Modrý Portugal, Svatovavři-
necké… Nebrání se ani novějším odrů-
dám – Pálava, Chardonnay, Zweigeltre-
be, Cabernet Moravia… Vína dodávají 
do restaurací, hotelů a vinoték, rovněž 
dárkové balení se velmi dobře prodává.                                             
Naši předkové nám zanechali krásný, 
i když pracný odkaz. Buďme jim za to 
vděční a o své vinice se starejme s lás-
kou. Není nad to, posedět si u sklípku  
s partou kamarádů při dobrém vínečku a 
předávat si stále nové a nové zkušenosti. 
Růžena Hasilová

Zarážaní hory - Jan Netík čte při Zarážaní hory Horenské právo
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Z historie vinařství v Kosticích
Obec Kostice získala již v roce 1688 
pečetní razítko, kde je vyobrazen vinný 
keř, nůž a radlice (značilo to zeměděl-
sky orientovanou ves). Používalo se na 
úřední listiny a vyhlášky. To znamená, 
že již tehdy byly v obci vysázeny vinice. 
Byla to okrajová obec, neboť v Lanžho-
tě žádné vinice nebyly.
Viniční tratě byly na východním svahu 
směrem k Lanžhotu, odtud také název 
„Vinohrádky“. Dále to byly „Přední díly“ 
na straně k jihu. Pěstovaly se odrůdy 
hybridní Baco noir, „Chorváty“ (Noah, 
Isabella či Othello) a odrůdy Seyva Vil-
larda (Villard blanc, Muscat de St. Val-
lier, atd.), které se nemusely ošetřovat. 
Dále pak réva pravokořenná, která se 
množila řízky. Traduje se, že réva k nám 
byla přivezena v době římských válek, 
nebo také ptactvo při stěhování z tep-
lých krajin přenášelo semínka, která pak 
vyrostla. 
Výsadba se prováděla z jara. Vysazova-
lo se do sponu 1x1 m. Vinice se obdě-
lávaly ručně motykou, až posléze byly 
používány plečky. Vinicím se u nás daři-
lo, měli příznivé podmínky a též vhodné 
písčitější půdy se spodní vodou. 
Ošetřování vinic se provádělo jen u od-
růd ušlechtilých, které byly náchylné 
k chorobám. Pěstovalo se více odrůd, 
hlavně krajových – Madlenky (Magda-
lenka raná či královská), Chrupka bílá, 
Malingerovo rané, Ryzlink vlašský, Velt-
línské zelené, Sylvánské zelené, Ru-

landské bílé, Neuburské, Frajšták (Ka-
darka bílá), Muškát Moravský, Modrý 
Portugal, Frankovka, Modrý Ján.

Kolem roku 1900 byl do Evropy zavle-
čen nový škůdce vinic „révokaz“. Tento 
ničil kořenový systém révy a keře zača-
ly hynout. Nejlepší obrana proti révoka-
zu spočívala v naprosté obnově vinic  
a roubování odrůd na podnožové odrů-
dy vzešlé z křížení původních americ-
kých botanických druhů (Teleki 5C, Ko-
ber 5BB, Kober 125AA, aj.), které byly 
proti révokazu odolné.  

Dnešní vinařství
Stále zvyšující zájem vinařů o nové od-
růdy révy vinné, o jejich ochranu, zpra-
cování hroznů a výroby vína vedl v roce 
1996 k založení vinařského spolku. Toto 
sdružení pořádá každoročně na svátek 
svatého Josefa Výstavu vín. Zapojují se 
na akcích pořádaných v obci a propa-
gují místní kostická vína.
Místní vinaři se snaží stále zdokonalo-

vat, získávat nové informace a zkuše-
nosti ke zpracování hroznů a výrobě 
vína. Proto navštěvují různé vinařství, 
jak v České republice, tak v zahraničí. 
Jednou z navštívených lokalit byla Ma-
lokarpatská oblast na Slovensku a údolí 
Wachau v Rakousku.
Nejvíce pěstované odrůdy v obci Kosti-
ce v dnešní době jsou z bílých vín Miller 
Thurgau, Veltlínské zelené, Ryzlink vlaš-
ský, Chardonnay a z červených Svato-
vavřinecké, Frankovka a Zweigeltrebe. 

Připravil: Miloš Rozbořil, 
jednatel Sdružení vinařů Kostice

Výstava vín 2012           Foto: H. Rozbořilová

Předání cen na Výstavě vín 2012        Foto: H. Rozbořilová

Zarážání hory - Díly 2012    Foto: M. Rozbořil Před vinobraním               Foto: Z. Georgieva
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Vinohrady a vinařství v Ladné
Prameny, ze kterých se dá vysledovat ale-
spoň přibližně procento vysázených vino-
hradů vůči celé obdělávané půdě či celé-
mu katastru, pocházejí až z novověku, kdy 
dochází, počínaje druhou polovinou 17. 
století, k sestavování soupisů obdělávané 
půdy za účely výběru daní. Nejstarší pra-
meny, kde by se v souvislosti s Ladnou ho-
vořilo o vinohradech, nejsou žádné.
• Ve středověkých listinách bývalo zvykem 
při majetkových transakcích vyjmenovat 
velmi podrobně, byť bez přesných čísel, 
příslušenství, které ke konkrétnímu majetku 
náleželo. První listinou, kde je předmětem 
darování Ladná (Reinbrechtsdorf), je listi-
na Ludmily, vdovy po Konrádovi z Vitoraze, 
v níž je zmíněna ves Reinbrechtesdorf (Lad-
ná) o rozloze 13 lánů s 13 domky, dvorem se 
dvěmi poplužími, mlýn s osmi koly, to vše se 
vším právem a příslušenstvím, které k tomu 
náleží. O vinicích není zmínka.
• Další písemnost, v níž je majetek v Ladné 
vyjmenován, je z roku 1355, a to zde držel 
Štěpán de Remprechtdorf  tvrz a 16 lánů 
se vším příslušenstvím, opět žádné vinice.
• V dalších písemnostech z let 1358, 1376 
a 1400 je pak vždy uvedeno jen: ves se 
vším příslušenstvím.
• V žádném dalším pramenu, týkajícím se 
vsi jako celku, nejsou vinohrady zmiňovány.
• V roce 1673 byl sestaven první katastr, a to 
tzv. lánový rejstřík, sledující poškození Mora-
vy v letech třicetileté války. V tomto katastru 
nejsou žádné vinice v Ladné uvedeny.
• Dalším katastrem jsou rektifikační akta 
z roku 1749. Zde rovněž u jednotlivých ma-
jitelů půdy (27 čtvrtláníků a 17 chalupníků) 
žádné vinice uvedeny nejsou, jen pole, 
pastviny, ovocné zahrady a louky.
• V polovině 18. století byla sestavena tzv. 
dominikální fáze, zachycující majetek vrch-
nosti v jednotlivých obcích. V Ladné byl 
vrchnostenský dvůr o výměře 609 měřic a 
4 achtle polí (přibližně 134 ha). Ke dvoru 
patřilo i 71 měřic (15,62 ha) vinohradů, tj. 
11,6% z celkové výměry (zařazených do 
kategorie špatné), jejichž roční výnos činil 
3 sudy vína.
• V roce 1766 proběhlo v Ladné další še-
tření, sestavené ve výsledný elaborát,  
tzv. Tereziánský katastr. Na základě šetření 
bylo v Ladné zjištěno 303 měřic polí, 5 mě-
řic ovocných zahrad, 16 měřic lad a louky, 
z nichž se každoročně sváželo 5 fůr sena. 
Pastviny, vinohrady a lesy nebyly na katas-
tru obce žádné.
• Na přelomu 80. a 90. let byl sestavován 
Josefinský katastr, opravující nedostatky 
katastru Tereziánského. V Ladné bylo opět 
nejvíce polí a luk. Vinohrady a lesy nebyly 
zjištěny žádné.

• Posledním soupisem půdy poddaných 
byl před polovinou 19. století sestavovaný 
a nejpodrobnější Stabilní katastr. Celková 
výměra obce byla 1554 jiter a 1564 čtve-
rečních sáhů. Vinice nebyly komisaři zjiště-
ny žádné a rovněž ani roční výnos za víno.
• Přestože plocha vinohradů byla po celou 
sledovatelnou dobu v Ladné jistě zanedba-
telná, obec byla, či se sama považovala, 
za vinařskou, o čemž svědčí i obecní pečeť 
z roku 1749, kde jsou v pečetním poli dva 
hrozny s vinařským nožem uprostřed. 
• V porovnání s jinými obcemi, považovaný-
mi tradičně za vinařské (např. Dolní Dunajo-
vice, Dolní Věstonice, Velké Bílovice apod.), 
nelze v souvislosti s Ladnou o tomto hovořit. 
Na katastru obce sice vinice v minulosti do-
loženy jsou, avšak pouze jednou, a to jen 
v případě vrchnostenského dvora v polovi-
ně 18. století, viditelně navíc špatné kvality. 
Poddaní v Ladné vinohrady neměli. 

Zápisy z Pamětní knihy od r. 1925
Rok 1934
Na podzim bylo vysazeno několik tisíc 
ovocných stromků, hlavně meruňkových. 
Vína byla úroda sice veliká, ale špatně vy-
zrálo a bylo kyselé. Po spuštění s kvasnic 
rychle se kazilo, proto bylo nutno před kva-
šením přidávati cukr.
Rok 1935
Vinná réva, která v květnu hodně přemrzla, 
dala úrodu malou. Za to ale velmi dobře vy-
zrálé hrozny daly víno výborné jakosti.

Zápisy ze školní kroniky
Rok 1899
V roce 1899 byla pole zdejší oseta násle-
dujícími plodinami: 60 jiter pšenice, 142 j. 
žita, 376 j. ječmene, 3 j. ovsa, 51 j. kukuři-
ce, 76 j. zemčat, 223 j. cukrovky, 6 ½ řepy 
krmné, 2 j. zelí, 1 j. čočky, 3 j. fazole, 3 j. 
máku, 47 j. zeleniny, 6 j. vinohradu, 21 j. 
jetele, 4 j. směsky, 222 j. luk, 48 j. pastvin, 
2 j. úhoru, 500 stromů peckovitých a 373 
jádrovitých a 42 úlů včel. Tak udáno země-
dělské radě 1899.
Rok 1912
Réva nasadila letos dosti hroznů, jež téměř 

Vinohrady v obci

všechny dobře odkvetly. Vlivem deštivého 
počasí objevila se na listech peronospora 
a na hroznech tukerie. Tato za slunného 
počasí zmizela, nadělavši značných škod, 
peronospora řádí dále. Vinohrady mizí a jis-
tě po několika letech žádných v naší obci 
nebude.
Rok 1916
Z jara vyvinula se réva slibně. Přes všech-
no stříkání však v červnu vyvinula se při 
nestálém počasí tak peronospora, že révu 
téměř zničila. Začátkem července vypada-
ly vinohrady jako v listopadu, úplně hnědé. 
Hrozny následkem toho nevyzrály. Velmi 
utrpěly též tukerií. 
Rok 1933
V poslední době zajímají se zdejší rolníci 
o dobré druhy ovocných stromů a několik 
jednotlivců začalo již v jednotlivých tra-
tích vysazovati. Morávek Pavel vysadil na 
„čtvrtkách“ jabloňový, hrušňový, meruňko-
vý a višňový sad, na jehož kraji po obou 
stranách založil vinici. Velmi pečlivě před 
sadbou stromů a révy vinné pole do hloub-
ky zreguloval, vyhnojil a překopal – takže 
jak stromky tak i réva velmi zdravě a buj-
ně ženou. Oboje odborně opatruje a skli-
dil již v tomto roce hojnou úrodu. Podob-
ný v menším měřítku – založil sad Václav 
Holub, rolník Černý, Šohaj Cyrill, domkař 
Michlovský Ludvík, Barančic František. 
Vinohrad založili: Čapka Cyrill, Lud. Mich-
lovský, Cyrill Šohaj, Krůtil st. a ml., Lucký 
Václav, Grünwald Fr., Kubín Martin, Jurač-
ka Pavel, Šohaj Stanislav, Helešic Vítězslav 
a František.

Ze zápisů z kronik vyplývá, že obec Ladná 
není vinařskou obcí. Dnes je v obci devět 
registrovaných vinařů, kteří mají malé vi-
nohrady a víno si pěstují pro svoji potřebu. 
Pravidelně se koštů a degustací účastní 
dva ladenští vinaři, Vítězslav Michalovič a 
Stanislav Holub, kteří své vzorky prezen-
tují na přehlíd-
kách vín např. 
v Prušánkách, 
Poštorné nebo 
v Hlohovci a kde 
rovněž získávají 
úspěchy. Např. 
C h a r d o n n a y, 
výběr z hroznů 
z roku 2008 Sta-
nislava Holuba, 
vyhrálo souboj 
600 vzorků na 
M i k u l o v s k ý c h 
vinných trzích 
v roce 2009.

Vinař Stanislav Holub
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Pěstování révy vinné v Lanžhotě
V minulých staletích se vinice pěstova-
ly jako pravokořenné. Na přelomu 19. 
a 20. století byly napadeny révokazem  
a po částech vyklučeny. Poslední vini-
ce, jejíž majitelem byl Josef Brumovský 
č.p. 308 byla vyklučena v roce 1910  
a starší vinohradníci vymřeli. 

Přišla 1. světová válka a po celou dobu 
se nic nezměnilo až do roku 1927, kdy 
si několik starších hospodářů, a to Pavel 
Beneš, Michal Horák, Josef Bača, Vác-
lav Uher a další řeklo, že vysadí vinice 
štěpované na podložce a tím bylo obno-
veno zaniklé vinařství. Byla doporučena 
odrůdová skladba: Ryzlink vlašský, Velt-
línské zelené, Sylvánské zelené, Neu-
burské, Frankovka a Portugalské modré.  
Byla založena Vinařská besídka a po-
řádány přednášky vinařskými odborní-
ky prof. Průchou a Konůpkou, které se 
konaly přímo na vinicích. Vysázené vini-
ce byly v tratích Podsedky a Stráže ve 
sponu 1x1 m, proto byly odkázány jen 
na ruční práci.

Během 2. světové války a zvláštně v roce 
1945, kdy v Lanžhotě probíhal nejprud-
ší boj o vstup Rudé armády do českých 
zemí, bylo velké množství vinic značně 
poškozeno a bylo je nutné dosazovat.
V činnosti pokračovala Vinařská besíd-
ka, jejíž členové založili mateční vinici a 
podíleli se na rozvoji drobného vinařství 

v obci. Rozvoj zabrzdil nástup komunis-
tů v r. 1948.
Vinařská besídka byla zrušena a slibně 
se rozvíjející vinařství Václava Osičky se 
smělými plány umrtveno.
Po kolektivizaci zemědělství začalo  
s pěstováním révy i JZD, které obhos-
podařovalo v r. 1962 5 ha. Soukromých 
vinic bylo asi cca 7 ha. Počátkem 70. let 
dosáhla celková rozloha vinic 50 ha. Po 
roce 1990  vedení družstva nevidělo ve 
vinařství perspektivu, krátce byly vinice 
pronajaty a pak zrušeny. Po roce 2000 
se několik vinařů pustilo do nových vý-
sadeb, nejvíce bylo vysazeno firmou Ví-
tězslava Osičky (vnuk Václava Osičky), 
který už dlouhá léta provozuje vinárnu 
Pod Víchů, a firmou Josefa Uhra, kte-
rý v nedávné době začal s provozem  

rodinného vinařství.
V současné době je celková rozloha vi-
nic v Lanžhotě asi 35 ha.

Připravil: Jaroslav Třetina
Fotky jsou z vinobraní roku 1962

Václav Osička st. a Václav Osička ml.

Václav Osička, všimněte si výšky vinohradu

Zleva: Marie Dršťková, Vlasta Šošková, Marie 
Bartošová, Růžena Švirgová, Božena Uhro-
vá, Božena Třetinová, zleva klečící: Michal 
Bartoš, děti: Vítězslav a Václav Osičkovi, 
dále Ludmila Čekalová, Rudolf Dršťka, Anto-
nín Prajka a Josef Čekal

Zleva: Pavel Pyskatý, Ludvík Tuček, Anna Pyskatá, Marie Lehetová, Marie Drštková, Ru-
dolf Drštka, Ludmila Šestáková, Rozálie Trčková, Růžena Říhová, Terezie Hodonská, Václav 
Osička, klečící: Jan Drštka

Nově vysazené vinice zemědělského druž-
stva, v předu Růžena Švirgová

Na fotografii je vidět starý způsob uvazování 
révy je na tzv. „na štekách“ (převzato z ně-
meckého – der Stöckchen = hůlka, tyčka)
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Vinohradnictví a vinařství v Lužicích
Od 19. století jsou Lužice zapsány mezi 
15 obcí vinařského hodonínského okre-
su jako obec pěstující révu vinnou. Dá 
se předpokládat, že réva vinná se zde 
pěstovala už mnohem dříve, v dobách 
Velké Moravy a feudalismu. 

Mezi oblíbené odrůdy hodonínského 
okresu patří modré odrůdy Modrý Por-
tugal, Frankovka, Rulandské modré. Na 
výrobu bílých vín se pěstují bílé odrůdy 
Rulandské bílé, Ryzlink vlašský, Ryzlink 
rýnský, Tramín. V Lužicích působili vý-
robci velký dřevěných kládových lisů. 
Sklepy se v Lužicích nikdy nesdružovaly 
do jednolitých uliček či osad, a to z dů-
vodu vysoké podzemní vody, tekoucích 
písků a nevhodnosti prostoru.  Nejstarší 
3 dochované sklepy v obci jsou pravdě-
podobně na ulici U Vrchnice. Vinaři měli 
sklep většinou pod svým domem, nebo 
toto řemeslo provozovali a provozují 
v sousedních obcích Dolní Bojanovice, 
Prušánky, Mikulčice či Josefov. 

V roce 1878 bylo v Lužicích celkem 36 
jiter a 1563 sáhů vinic. V roce 1885 to 
bylo již 38 jiter a 911 sáhů. 
Po druhé světové válce vinařství a vi-
nohradnictví doznalo nového rozvoje  
a nových postupů. V roce 1946 přišel do 

Lužic z Rakvic pan Rudolf Veis, kterého 
bychom mohli nazvat průkopníkem lužic-
kého vinařství. Vysadil jako první v kata-
stru Trhaniska u kříže vinohrad na tehdy 
neznámém středním vedení. K němu se 
přidali jako další pan Vojtěch Marada a 
Josef Řežábek. Tato skupina lidí spolu 
s dalšími aktivisty začala pořádat výstavy 
vín. Vinaři navazovali přátelství s ostatní-
mi v sousedních, ale i vzdálenějších ob-
cích na Znojemsku, Blatnicku, slovenský-
mi vinaři na Záhorí. Místní výstavy vín se 
konaly pravidelně každý druhý rok, s tím, 
že se střídaly v pořadatelství Lužice a Mi-
kulčice. Podle zápisů obecní kroniky se  
I. oblastní výstava vín konala ve dnech  
13. a 14. března 1965. Hodnoceno bylo 
celkem 648 vzorků, z toho 209 z Lužic, při 
použití 100 bodového systému. U příleži-
tosti 10. výročí ČZS byla uspořádána dne 
21. 2. 1971 místní výstava vín, na které se 
sešlo na 738 vzorků, z toho 321 lužických.  
V roce 1993  byl založena vinařská sek-

ce jako člen Českomoravské vinohrad-
nické a vinařské unie pod hlavičkou 
Českého zahrádkářského svazu, kterou 
vedl pan Petr Mikulica. Po přijetí záko-
na o vinohradnictví a vinařství se začal 
spolek věnovat také osvětové činnos-
ti a přednáškami odborníků přispíval  
k   propagaci výroby kvalitního vína mo-
derními metodami. 
V r. 1991 byly navrženy a potvrzeny vi-
niční tratě (Kratiny, Trhaniska, U Kříže, 
Záhumenice, U Těšické cesty, Na Strá-
ní) s jednotlivými plochami. V roce 2000 
byla výměra vinic 47 ha, počet pěstitelů 
byl 125. V roce 2004 byly viniční tratě, 
resp. jejich názvy redukovány na Kratiny,  
Záhumenice a Na Strání, při zachování 
jejich výměry. K 31.12. 2011 je na zákla-
dě údajů z Registru vinic  v Lužicích 125 
pěstitelů révy vinné s celkovou plochou 
38,9 ha vinic.

Vinobraní 2012, soutěž před radnicí

Pátečníci se scházejí první pátek v měsíci

Z výstavy vín v r. 2000

Přípitek vínem lužických vinařů na předhodo-
vém večeru v r. 2009

Z výstavy vín v Lužicích, r. 2012

Vinařský spolek
Zdejší vinařský spolek je součástí Čes-
kého zahrádkářského svazu, který v roce 
2007 oslavil 50 let od svého založení. Lu-
žičtí vinaři (pátečníci) pořádají každý prv-
ní pátek v měsíci setkání v ČZS svých čle-
nů a zájemců z řad spoluobčanů ve svém 
zařízení zvaném „Tabačárna“. Tato akce 
začíná v zimním období od 18:00 hodin,  

v  období letním od 19:00 hodin. V přátel-
ské atmosféře se mohou zájemci seznámit 
s názorem na přinesená vína a porovnat 
s víny místních odborníků. Mohou získat 
informace o vadách vína, možnostech 
nápravy, agrotechnice, legislativě, výsta-
vách, atd. Členové a ostatní zájemci se 
zúčastňují degustací a výstav vín, Salonu 
vín ve Valticích, Vinexu. Poskytují vzorky 
vín na místní výstavy do Josefova, Dol-

ních Bojanovic, Rohatce, atd. Pravidelně 
dodávají víno na Cyrilometodějské hody 
a pořádají ochutnávky vín pro veřejnost 
na tradiční slavnosti Vinobraní.
Připravila: Jana Ambrožová
Foto archiv obce Lužice
Informace čerpány:
Lužice – 1250-2000, vydalo nakladatel-
ství MoraviaPress v roce 2000
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Vinařství v Moravské Nové Vsi
Městys Moravská Nová Ves vydal drob-
nou brožovanou publikaci o historii a 
současnosti vinařství ve své obci (105 
stran). Současnost je zde jen hrubě na-
stíněna, prostor je věnován především 

minulosti. Autorka popisuje stav vinař-
ství v obci v jednotlivých stoletích a 
vliv historických událostí na jeho vývoj. 
V knize dále můžete nalézt informace  
o tradičních pracích ve vinici, vinohrad-
nických nástrojích, především jsou vy-
zdviženy dva vřetenové lisy z 18. a 19. 
století. Zmiňuje se také o výstavbě míst-
ních vinných sklepů a o starých a no-
vých vinohradních tratích. Neopomíná 
ani nové místní vyšlechtěné odrůdy Ca-
bernet Moravia a Fratava L. Glose. Za-
jímavé jsou i studie horenských knih ze 
17. a 18. století. Čtivý text je doplněn o 
60 obrazových příloh a také o staré se-
znamy vinařů v obci např. ze 17. století.  

Současné vinařství v obci 
Podle zpráv o stavu vinic v Moravské 
Nové Vsi, které byly uveřejněny v dub-
nu 2009 v Situační a výhledové zprávě 
zpracované Ministerstvem zemědělství, 
činí celkový počet zaregistrovaných 
pěstitelů úctyhodných 342. Místní vina-
ři pěstují révu vinnou v 140,88 ha vinic, 
celková plocha vinic je o něco větší, 
protože jsou v ní zahrnuti i neregistrova-
né vinice, tedy 144,19 ha. 
Na rozvoji vinařství v obci se v dnešních 
dnech podílí skupina vinařů zvaných 
„Pátkaři“, kteří se v roce 1998 dohodli 
na lahvování svých vín a nabízí je pod 
společnou etiketou „Collegium Vinito-
rum“ Moravská Nová Ves. Dnes je tomu 
již přes 40 let, co se takto setkávají a je-
jich degustace získala přesná pravidla. 

S novým pojmenováním si vytyčili také 
nové cíle. Takže již nejen degustace a 
hodnocení vín, ale členové začali také 
nově pěstovat hrozny a obdělávat vini-
ce. Od roku 2000 je Collegium vinitorum 
registrovaným sdružením patnácti vina-
řů z Moravské Nové Vsi a Mikulčic, má 
již i ochranu názvu a znaku.  Výsledek 
jejich snah je patrný z mnoha ocenění, 
která členové sdružení každoročně zís-
kávají na akcích jako Vinoforum, Sauvi-
gnon-Forum, Vinex, Sommelierská pe-
čeť nebo Valtické vinné trhy. Vína jsou 
pravidelně zařazována také do Salónu 
vín ČR. 
Kromě sdružení Collegium vinitorum, 
které je, co do počtu vinařů, spíše ko-
morním uskupením, vzniklo v roce 2003 
v obci také Občanské sdružení vinařský 
spolek. Spolek nyní sdružuje cca 120 
vinařů z Moravské Nové Vsi i blízkého 
okolí. Vinařský spolek je spolu s Městy-
sem Moravská Nová Ves hlavním orga-
nizátorem všech vinařských akcí v obci.

Přehled vinařských akcí:
„Moravská v růžovém“ či Jarní otevřené 
sklepy (duben), Den lidových řemesel 
(1. května), Den otevřených sklepů (5. 
července), Vinobraní a ochutnávka vín 
Cabernet Moravia (2. sobota v měsíci 
září), Mladá vína (první sobota v listo-
padu), Svěcení vína (26. prosince). 
Z toho výčtu vinařských akcí je zřejmé, 
že je v obci stále čilý ruch a její obyva-
telé se snaží stále vytvářet nové tradice. 
Vinařství se i nadále předává z gene-
race na generaci a proto zde můžeme 
sledovat aktivní činnost i u velice mla-
dých zapálených vinařů. 
Zdroj: VÍŠKOVÁ, E.: Z historie a sou-
časnosti vinařství v Moravské Nové Vsi. 
Břeclav, 2011, s. 52-55.

Sklepy a sklepní uličky
Sklepy v Moravské Nové Vsi nejsou si-
tuovány pouze v jedné lokalitě, jako je 
tomu například ve vedlejší obci Prušán-
ky nebo ve Velkých Bílovicích, jejichž 
sklepní zástavba budí dojem samo-
statných osad. Naopak jsou rozmístěny 
po celé obci. Nejstarší sklepní kolonie 
vznikaly údajně v oblasti „Na kopečku“ 
mezi dnešními ulicemi V Zahradách  
a Lipová. Sklepy se zde stavěly kolem 
poloviny 18. století. V ulicích Lipová  
a V Zahradách také nalezneme sklepy 
s malovaným průčelím. Největší sklep-

ní kolonie začínala kolem nádraží. Tyto 
sklepy jsou významné nejen díky svému 
stáří, ale především díky svým rozmě-
rům. Jedná se o nejdelší sklepy v obci. 
Pár sklepů se nachází z obou stran trati, 
které kdysi tvořily celou řadu. U nádra-
ží se nachází i bývalý farní sklep, který 
pochází pravděpodobně z konce 18. 
století a je největší v obci. Nejvíce skle-
pů se shlukuje ve Výmole a Zátiší. Díky 

Vinobraní ve sklepní uličce Zátiší

autentickému prostředí sklepních uliček 
se zde pořádají vinařské a kulturní akce 
s nezapomenutelnou atmosférou. Řá-
dek sklepů se nachází také na opačné 
straně obce na ulici Hliníky. V Moravské 
Nové Vsi můžeme nalézt pestrou šká-
lu vinných sklepů, od nejstarších až po 
zcela moderní. 
Zdroj: VÍŠKOVÁ, E.: Z historie a sou-
časnosti vinařství v Moravské Nové Vsi. 
Břeclav, 2011, s. 85-87.

Slavnost vinobraní
Také letos se druhou sobotu v měsíci 
září uskutečnila v Moravské Nové Vsi 
slavnost Vinobraní. Sklepy se otevřely 
už v 11 hodin a tradiční průvod krojova-
ných a vinařů vyšel do sklepních uliček 
po druhé odpolední. Tam byl pro ná-
vštěvníky připraven hudební a zábavný 
program a především otevřené sklepy, 
kde vinaři nabídli kromě vína i první bur-
čák. Vinařský spolek zahájil po poledni 
ochutnávku odrůdy Cabernet Moravia, 
na kterou bylo slyšet jen samé pozitivní 
reakce. Během dne vystoupily dětské 
folklórní soubory a až do nočních hodin 
vyhrávaly kapely různých žánrů - cim-
bálovky, dechovky, jazz, country. Díky 
autentickému prostředí sklepních uliček, 
přátelské atmosféře a pestré kulturní na-
bídce si akce získala velké množství pra-
videlných návštěvníků. Letos navštívilo 
akci rekordní počet 1200 návštěvníků a 
téměř 500 účinkujících.
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Vinařství a turistika očima 
Ludvíka Maděřiče
Ludvík Maděřič je malá rodinná firma 
zabývající se pěstováním hroznů, vý-
robou vína a od loňského roku též pro-
vozem penzionu s restaurací a vinoté-
kou. Novodobá tradice firmy začala v 
roce 1993, i když jako všichni Moraváci 
víno vyrábíme v rodině po generace.  
V současnosti obhospodařujeme cca 
25 ha vinic a každý rok produkujeme 
cca 250 000 litrů vína. Vinařství má 
provozovnu v Moravské Žižkově, vinice 
tamtéž a část ve Velkých Bílovicích.
Penzion slouží hlavně pro návštěvníky 
akcí s vinařskou tématikou v celém regi-
onu. Dále také pro různé akce, jako jsou 
různé oslavy, svatby a firemní školení. 
Restaurace nabízí mimo jiné jak polední 
menu s rozvozem pro místní občany, tak 
i minutky a různé speciality.  Pravidelné 
kulinářské akce jsou často vyhledávány 
nejen místními, ale často i návštěvníky  
z jiných koutů republiky.
Problémem regionu je podle nás nedo-
statečná propagace směrem ven, chybí 
zde stále infrastruktura pro cykloturisty, 
od samostatných cyklostezek (nemys-
lím tím silnice, kde se auta střetávají  
s návštěvníky) až po ubytovací kapacity 
a restaurační služby. Pro rozvoj regionu 
je vinařství nesmírně důležité, dává prá-
ci velké většině obyvatel. Pro spoustu 
obyvatel je vinohradnictví nebo vinařství 
dobrým zdrojem vedlejšího příjmu. Re-
klama regionu směrem ven by dozajista 
zvýšila povědomí o našem kraji a přilá-
kala návštěvníky kulturních akcí, které 
určitě stojí za zmínku.
Ludvík Maděřič

Vinařský rok 2012
Nemohu říct o letošním roku nic jiného, 
než to, že je to rok prapodivný. Neu-
věřitelné sucho od loňského podzimu 
jsme pocítili všichni, 400  mm srážek 
od 1.9.2011 do 1.9.2012 je hodně málo, 
když 280 mm napršelo za poslední  
4 měsíce. Zimní mrazy částečně poni-
čily očka a někde jarní mrazy dokonaly 
dílo zkázy. Déšť přišel v nejvyšší čas, 
ale v nevhodnou dobu kvetení. To vše 
dohromady pro vinohradníky znamená 
velký problém. Výnos na vinicích je níz-
ký, odhaduji, že na 60 % loňského roku, 
hrozny mají vysokou cukernatost, ale... 
Kyseliny v hroznech chybí, navíc se dá 

očekávat, že obsah kyseliny vinné je 
větší než kyseliny jablečné (vysoké pH 
a problémy s čiřením a životností vína). 
Hrozny nejsou fenolicky zralé, aromat 
bude málo. Výlisnost se pohybuje mezi 
50 a 70 %, což taky není žádná sláva. 
Z toho všeho plyne, že vinaři se letos 
rozhodně nudit nebudou, držím všem 
palce a dobrou chuť.
Ludvík Maděřič

Vinařství Nestarec
Vinařství Nestarec je malé butikové vi-
nařství zabývající se výrobou přiroze-
ných vín.
Neřídí se trendy, ale srdcem a emoce-
mi. To jsou základní kameny jeho bytí a
přesvědčení, což ho přivádí k uspoko-
jení. Vinařství je rodinného rázu. Histo-
rii započal psát Milan Nestarec senior  
s manželkou Boženou v roce 2001, kdy 
byly vysázeny první vinice. Dnes pomalu 
přebírá pomyslné žezlo Milan Nestarec 
junior a ruku k dílu přikládá i nejmladší 
člen rodiny, dcera Lenka. Hospodaří na 
vinicích v Moravském Žižkově a Velkých 
Bílovicích, které najdete ve Velkopavlo-
vické oblasti. V nynější době obhospo-
dařuje 8 hektarů se 40 000 keři. Nesnaží 
se dělat moderní vína, která jsou často 
bohatá a plná ovoce, ale s nedostatkem 
charakteru. Myslí si, že svět je otrávený 
uniformními víny, která jsou vyráběna 
jen s cílem dosáhnout co nejvyššího 
bodového ohodnocení v soutěžích.
Chce vytvářet produkt, který je jedineč-
ný, a to z toho důvodu, že je možné ho 
vypěstovat jen na tomto místě. Vinařství 
neoznačuje svá vína podle přívlastko-
vého systému, protože s ním nesouhla-
sí, a považuje jej za přežitek. Vína jsou 
označována jako zemská. V portfoliu 
má tři řady vín. Základní řada vín nese 
název MUZIKA. Jedná se o vína lehčího 
střihu, která jsou nenáročná, určená pro 
každodenní pití. Vynikají svou svěžestí 

a nižším obsahem alkoholu. Vína z řady 
KLASIKA zrají delší dobu a jdou do lah-
ví až v ten pravý čas. Vyznačují se již 
určitou seriózností a elegantností. Vína 
v řadě ANTIKA jsou komplexnější, pro-
dukována z vybraných hroznů a výraz-
ně otiskující charakter oblasti.
Milan Nestarec

VELKOBÍLOVICKÁ VÍNA  s.r.o.
Stanislav Krejčí, rodák z Moravského 
Žižkova, vinaří již 32 let. Zálibu ve vina-
ření zdědil po svých předcích. Na tradi-
ci, kdy se profese dědí z otce na syna, 
navázal i jeho syn Michal. Podařilo se mu 
vytvořit moderní firmu rodinného typu, 
která sídlí ve Velkých Bílovicích  a nese 
název „Velkobílovická vína s.r.o.“ Rodin-
ná firma obhospodařuje 20 ha vlastních 
vinic a 25 ha sadů. Nový provoz s nej-
modernější technologií dává předpoklad 
vyrábět vína velmi vysoké kvality. Vinice 
se nacházejí v nejúrodnější části Jiho-
moravského kraje - nedaleko Břeclavi. 
Vynikající klimatické podmínky, poloha  
a půdní složení tratí umožňují docílit dob-
ré kvality hroznů, což je první a nejdůle-
žitější předpoklad pro výrobu kvalitních 
vín. Vinice leží v tratích: Slovenské a Sa-
hary v  k. ú. Moravský Žižkov, Nová Hora 
a Obory v k. ú. Velké Bílovice. Vinice jsou 
obhospodařovány zásadami integrova-
né produkce. Vinařství  zpracovává od-
růdy Müller Thurgau, Veltlínské zelené, 
Ryzlink rýnský, Ryzlink vlašský, Muškát 
moravský, Sauvignon, Rulandské šedé, 
Rulandské bílé, Chardonnay, Hibernal, 
Pálava, Svatovavřinecké,  Frankovka, 
Zweigeltrebe, Dornfelder, Rulandské 
modré, Regent, Cabernet Sauvignon a 
Cabernet Moravia. Zájemcům nabízíme 
možnost posezení v příjemném prostředí 
vinného sklepa u dobrého vína včetně 
řízené degustace, dárková balení vín, 
firemní etikety a další služby. 
Gabriela Sudínová – Krejčí

Slavnostní otevření penzionu Maděřič

Vinohrady - trať Slovenské
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Počátky vzniku naší obce jsou spojeny se 
zaniklou vesnicí „Potvorovice“, jejíž areál 
se nachází v těsné blízkosti naší obce. Pí-
semné zmínky se objevují v historických 
pramenech již v letech 1220 až 1228 kdy 
patřila cisterciáckému klášteru na Vele-
hradě. V roce 1482 však již byla pustá. 
Pozemky zaniklé obce dali velehradští 
cisterciáci na konci 15. století do zástavy 
šlechtickým držitelům sousedních Čejko-
vic a tím trvale k panství Čejkovském.
Nově vzniklá obec Nový Poddvorov byla 
založena za vlády císaře Josefa II. v roce 
1783 24 kolonisty. Nejstaršími rodinami 
v obci byla rodina Těšinova, Macůrkova a 
Markusíkova.
Se vznikem obce je nerozlučně spjata 
kromě historie tradičního zemědělství též 
historie vinařství. Obyvatelé začali s vý-
sadbou vinic a to jako pravokořenných. 
Do druhé poloviny dvacátých let 20. stole-
tí byla rozloha vinic v naší obci cca 2,5 ha. 
Pak v následujících letech přišla na vinice 
pohroma v důsledku révokazu, který se 
k nám dostal z Ameriky a téměř všechny 
vinice zdecimoval.

Nová výsadba vinic začala od roku 1928 
a to již roubovaná na americké podnože 
v tratích Hrbáče, Novosady, Široké, Úzké, 
Vinohrádky a Záhumenice. Propagátorem 
roubování révy odolné révokazu byl tehdejší 
vinařský instruktor Josef Sedláček z Vinař-
ské stanice Mutěnice. V 30. letech měla 
naše obec již asi 5 ha vinic. Nejrozšířeněj-
šími odrůdami bylo Neburské, Veltlínské ze-
lené, Modrý Portugal a později Frankovka. 
Rané odrůdy jako Čabaňská perla, Malingr, 
Chrupavka bílá i červená a též i přímo plo-
dící hybridy jako Othello-Chorvat, Delaware, 
Seibel atd.
V té době byla v obci založena zásluhou 
tehdejších vinařů Vladimíra Kašíka, Jose-
fa Skříteckého, Františka Gertnera a vinař-
ského inspektora Josefa Sedláčka – Vi-
nařská besídka. Měla tehdy velký význam 
při vzdělávání vinařů a příznivců pěsto-

vání révy. Prvními novátorskými pěstiteli 
a propagátory pěstování révy byli tehdy 
Josef Skřítecký, Vladimír Kašík, František 
Gertner, Stanislav Pazderka, František 
Damborský z č. 39 a z mladších Jaroslav 
Markusík. Používalo se výhradně vedení 
na hlavu.
Po násilné kolektivizaci obce od 50. let 20. 
století se mohli naši občané věnovat pou-
ze záhumenkům, na nichž většinou z eko-
nomických důvodů vysazovali révu a to 
pouze do výměry 10 arů. Od této doby se 
již réva začala pěstovat pouze na střed-
ním a vysokém vedení.
V současné době po zavedení vinařské-
ho zákona patří naše obec jako nejmenší 
mezi 115 vinařskými obcemi do Slovácké 
vinařské podoblasti. Nyní již v obci pro-
speruje několik rodinných vinařství mla-
dých vinařů 70. ročníků, kteří navazují na 
tradici a zkušenosti svých otců.

Vinařství Milan Sůkal vzniklo v roce 2001 
a je součástí sdružení Bonus Eventus  
a vinařů z Hrušek. Vinařství vlastní cca  
6 ha vinic a tratích Krásná hora, Kuko-
vička a Remíze. Pěstují většinou všechny 
perspektivní odrůdy révy. Jejich vína se 
úspěšně prezentují na všech prestižních 
soutěžích a přehlídkách vín, jak doma tak 
za hranicemi a též v gastronomii. Manžel-
ka Milana – Jaroslava - vstoupila v roce 
2008 se svým vinohradem do systému bio 
produkce pro výrobu bio vína.

Sdružení vinařů Císařův vinohrad – vzniklo 
v roce 2003. Zakladateli byli Vladimír Ka-
šík, Pavel Veselský a Václav Mrkva. Úče-
lem vzniku byla vzájemná výměna zkuše-
ností a prezentace na trhu s vínem.

Vinařství Vladimíra Kašíka (Císařův vino-
hrad), který je pokračovatelem po svém 
otci je již čtvrtou generací vinaře v rodině. 
Vlastní cca 1,5 ha vinic v tratích Krásná 
hora a Podkovné – Rovina. Pěstují se sou-
časné odrůdy révy převážně Burgundské-
ho typu. Vína mají své stálé klienty. Jejich 
vína se úspěšně prezentují na mezinárod-
ních soutěží kdy nejvyšším oceněním byla 
zlatá medaile na mezinárodní soutěži vín 
ve Francii v Cannes.

Vinařství Pavel Veselský (Císařův vinohrad) 
navazuje na práci svého otce a tím rozši-
řuje tradici v pěstování révy v rodině Ve-
selských. Vlastní cca 1,5 ha vinic v tratích 
Vinohrádky a Remíze. Hrozny zpracovává 
ve výrobní hale svého rodinného domu. 

Vinohradnictví a vinařství – historie a současnost

Víno prodává svým stálým klientům.

Vinařství Václav Mrkva (Císařův vinohrad) 
se nachází pod vlastním vinohradem v tra-
ti Remíze, které si vybudoval na původním 
starém vinném sklepě po předcích své 
manželky. V současné době vysadil větší 
množství odrůdy Pálava. K jeho součas-
ným odrůdám přidal další žádanou od-
růdu, které má jistě své milovníky. Vlastní 
cca 0,75 ha vinic.

Vinařství Hnidák – je malý rodinný podnik, 
který založil Jaromír Hnidák na kterém 
hospodaří jeho syn a zeť Antonín Ryba. 
Vinařství je vybaveno moderní výrobní 
technikou a kvalitní surovina je měřena 
ve špičková vína. Vína jsou dodávána do 
fonoték a zákazníkům zásilkovou službou. 
Vinařství získalo mnoho ocenění. Vinice  
o výměře cca 1,5 ha se nachází v trati Re-
míze.

Vinařství Štěpánky a Jaroslava Tesaříko-
vých z Prušánek mají v naší obci zpracov-
nu hroznů, které vykupují od různých do-
davatelů. Vyrobené víno rozváží klientům 
po celé republice vlastním vozidlem.

V obci ještě působí další drobní pěstitelé 
révy, které hrozny zpracovávají pro vlastní 
potřebu.
Zásluhou sdružení vinařů byla v Novém 
Poddvorově v roce 2005 založena tradice 
„Otevřených sklepů“, která se každoročně 
koná v měsíci červnu. O ubytování přes-
polních je z části postaráno v penzionu 
U lípy a v penzionu Milana Sůkala přímo 
v areálu sklepů, což jistě zvýšilo zájem  
o tuto akci i naši obec.

Díky vinařům za jejich lásku k rodné půdě 
vinohradu, vinorodým stráním, vínu a milo-
vané Moravě, neboť to vše je pro ně víno, 
chléb i sůl života.

Révě a vínu zdar!!
Připravil: 
Vladimír Kašík st.

Podzim v Novém Poddvorově

Podzim v Novém Poddvorově
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Vinařství v Prušánkách

Buď pozdraven ty, který sadíš révu
a ošetřuješ její plody milé,
ze kterých lidem je do zpěvu 
a lépe překonají těžké chvíle…

Pěstování révy vinné má na území České 
republiky dlouhou historii. Předpoklad, že 
révu k nám přinesli ve 3. stol. n. l. Říma-
né, je údajně mylný. Nebyli to ani Keltové 
v 5. století před Kristem,  ale s největší 
pravděpodobností se réva vinná na naše 
území dostala už 3000 let před n.l. spo-
lu s indoevropskými kmeny prvních ze-
mědělců, kteří na území Moravy dorazili  
z Malé Asie.
Zakladatelem vinohradnictví na jihu Mo-
ravy je podle římského historika Eutropia  

císař Marcus Aurelius 
Probus (3. století n. 
l.). V Hájkově České 
kronice pak můžeme 
najít zmínku o tom, jak 
velkomoravský kní-
že Svatopluk poslal 
v roce 892 českému 
knížeti Bořivojovi sud 
moravského vína a od 
té doby moravské víno 
na českých stolech ni-
kdy nechybělo.
Prušáneckému vínu 
se prý dařilo už v 10. 
století.  V té době prý 

bylo révou vinnou osázeno přes 100 ha 
půdy. Postupně však byly vinice pustoše-
ny. V roce 1241 pronikli na Moravu Tataři, 
kteří nemilosrdně plenili vše, co jim přišlo 
do cesty, včetně vinic. Za panování Karla 
IV. došlo sice k jejich obnovení a rozšíření, 
ale ve 20. a 30. letech 15. století v době 
husitských válek a na počátku 17. století 
při ničivém vpádu Bočkajovců znovu do-
šlo k jejich ničení. Sotva se náš kraj trochu 
vzpamatoval, přišla další pohroma v po-
době třicetileté války (1618–1648). V této 
době celá jihovýchodní Morava zažívala 
své nejtěžší historické období naplněné 
utrpením zdejších obyvatel, protože právě 
na jejím území se střetávaly armády bojují-
cích států, postupující ze všech světových 
stran. Z kvetoucí Moravy se stala vypálená  
a vydrancovaná poušť, více než 51 % mo-
ravských vinic zůstalo opuštěných a už 
nikdy nebyly obnoveny v takovém měřítku 
jako byly před válkou.
18. století bylo poněkud klidnější, vinice 
vzkvétaly a docházelo k jejich rozšiřování. 
Po roce 1848 se rolníci vykupovali z roboty a 
sami mnoho vinic „vykučovali“, aby prý měli 
více půdy na osetí a osázení plodinami ne-
zbytnými k živobytí. Z prušáneckého katast-
ru tehdy úplně zmizely vinice z trati „Nové“. 
Na konci 19. století zničila fyloxérová epi-
demie (révokaz) téměř celé evropské 
vinohradnictví. Přesto svým způsobem 
znamenala pro pěstování révy přínos. Za-
čala se pěstovat vína pouze kvalitní a jen 
v polohách vinici vyhovující, protože cho-
robám odolné americké podložky byly 
poměrně drahé. Přesto ke konci 19. sto-

letí bylo v Prušánkách 29 hektarů vinic.  
Za zmínku stojí rok 1921, kdy prý byla bo-
hatá úroda hroznů, ale víno tak mizerné, 
že nikdo nechtěl koupit litr ani za 5 korun. 
V roce 1923 postihla vinohrady kadeřavka 
a ve starých vinohradech řádil révokaz. 
Prušánečtí vinaři začali kupovat zaočko-
vané sazenice ze státní školky z Mutěnic, 
ale jedna sazenice stála tři koruny, a proto 
prušánečtí vinaři založili mateční vinici Pod 
Nechory, kde v dubnu 1924 vysadili dva 
tisíce kusů americké révy různých odrůd. 
Postupně pěstování révy vinné dostávalo 
řád, vznikaly první odborné vinařské a vi-
nohradnické školy, věnovalo se stále více 
pozornosti šlechtění a kultivaci révy vinné. 
Vinaři se na principu vzájemné pomoci 
sdružovali ve vinařských spolcích.
V Prušánkách bylo na valné hromadě ko-
nané 16. října 1935 založeno „Vinařsko – 
ovocnické družstvo, zapsaného společen-
stva s ručením omezeným v Prušánkách“, 
do kterého se ještě před valnou hromadou 
písemně přihlásilo 21 členů s 39 podíly, 
přičemž výše členského podílu byla stano-
vena na 50,- Kč a výše zápisného na 10,- 
Kč na každý upsaný podíl. Prvním ředite-
lem byl zvolen pan František Zimák, rolník 
z Prušánek č. 112. Členové se jednomyslně 
usnesli na přistoupení do Ústředního svazu 
českých hospodářských společenstvech 
v Brně a přijali stanovy nově vzniklého druž-
stva. Podle stanov „účelem družstva jest: 
společný nákup a prodej hroznů, ovoce a 
vína… lisovati nakoupené hrozny, zpraco-
vati vinné odpadky a vésti vzorně sklepní 
hospodářství, poskytovati tím možnost svým 
členům zvelebiti své vinice a zahrady… bu-
dovati vinné sklepy, zřizovati výčepy vína 
všude tam, kde toho bude třeba… sdružo-
vati vinaře, seznamovati je s novými směry 
v obhospodařování vinic i ve sklepním hos-
podářství a všemožně své členy podporo-
vat zárukami, úvěrem při odběru sazenic… 
v zakládání nových vinic… dobrou rekla-
mou rozšiřovati známost o dobré jakosti na-
šich vín…získávati nové trhy… podporovati 
pořádání vinařsko-ovocnických výstav…“ 
27. září 1941 se konala schůze předsta-
venstva, na které byly dle vládního na-
řízení č. 268/1941 pozměněny stanovy 
a přijat německý název firmy: Wein-Ob-
stbaugenossenschaft eingetragene Ge-
nossenschaft mit beschränker Haftung.  
Projednávaly se věci nejrůznější. Tak tře-
ba na schůzi konané 23.7.1946 se pro-
jednávala cena hroznů stanovená na 
schůzi vinařů v Brně, která byla daná od 
14 do 25,- Kč při cukernatosti 18 stup-
ňů. Cena modré skalice byla stanovena 
na 16,- Kč za jeden kilogram při vagono-
vé zásilce. Zásoba sudů činila 171 hek-
tolitrů.  Bylo ujednáno, že na příští nákup 
hroznů se obstará úvěr půl miliónu korun.  
V roce 1948 byla na schůzi schválena koupě 
vinného sklepa v Nechorách, sousedícího  
s vinařsko-ovocnickým družstevním skle-
pem, za což prodávající dostali pení-
ze a náhradní místo na nový sklep. V té 
době bylo v Prušánkách osázeno révou 
již 52 hektarů, nejvíce na Čtvrtkách, kte-
ré jsou dodnes pokládány za nejjakost-

nější vinohradnickou trať v Prušánkách. 
Na schůzi v prosinci 1949 se diskutovalo 
o nutných opravách družstevního sklepa: 
 „…búda jest ve velmi ubohém stavu. Přes 
krytinu doškovou teče voda do vnitřku lisov-
ny. Napíše se žádost na okresní družstevní 
radu do Hodonína o zjištění na místě sa-
mém jak družstevní sklep s búdou vypadá“. 
Pokladník podal zprávu o výkupu hroz-
nů v roce 1949. Vykoupilo se 5.607 kg 
bílých hroznů, 17.819 kg červených 
hroznů a 8.802 kg hybridů. Cukr na do-
dané hrozny se vydával na pokyn okres-
ního národního výboru, protože nevě-
děli, zda bude na cukr nějaká sleva.  
Schůze také vzala na vědomí, že za přítom-
nosti státního inspektora proběhlo přislaze-
ní družstevního vína – 480 kg cukru na 160 
hektolitrů vína. V této době se do družstva 
hlásili noví členové, ale také se někteří od-
hlašovali.
Vinařské družstvo si vedlo velmi slušně, je-
jich vína byla na výstavách dobře hodnoce-
na – ve Strážnici na celostátní výstavě vín  
v r. 1952 získala jejich Frankovka první cenu.
Poslední zápis z činnosti spolku je ze schů-
ze konané 20.7.1952 na stejném místě, ale 
už ne v hostinci U Schottlů, ale v hostinci 
komunálního podniku. Na této schůzi člen 
kumulativní národní správy informoval čle-
ny ohledně dalšího chodu družstva, které 
v budoucnu pravděpodobně splyne s JZD 
v Prušánkách. Stalo se tak v lednu 1954, 
kdy JZD převzalo veškerý majetek vinař-
ského družstva včetně vinného sklepa, 
búdu zbořilo a vybudovalo novou lisovnu 
a velkou společenskou místnost v patře. 
Je třeba říct, že JZD mělo zájem na výro-
bě vína a pokračovalo v rozšiřování vinic.  
V současné době patří Prušánky ke 115 
obcím vinařské podoblasti Slovácká a se 
svými zhruba 250 hektary vinic patří k nej-
větším vinařským obcím této oblasti. V Pru-
šánkách jsou čtyři viniční tratě - Nechory, 
Úlehle, Podkovné a Čtvrtky, na kterých se 
pěstuje zejména červené víno, jako Fran-
kovka, Modrý Portugal, Svatovavřinecké, 
Zweigelterebe a Cabernet Moravia, z bílých 
odrůd Veltlín, Ryzlink rýnský a vlašský, Ne-
uburg, Müller Thurgau, Chardonnay, Sau-
vignon a další. Pěstováním a výrobou vína 
se zabývají jak zemědělské podniky, tak 
soukromí podnikatelé. K těm největším patří 
Rodinné vinařství Košut, Milan Vašíček - Vi-
nař z Prušánek, Jan Zálešák – Víno Necho-
ry, Vinařství U sv. Kříže, Vinařství Kalužík, 
Vinařství Kovár, Morávia víno spol. s r.o., 
Vinařství Novák, Vinařství Nechory, Vinařství 
Melchrt, Vinařství Marek Pšovský a Vinné 
sklepy U Jeňoura. Tito vinaři spolu s ostat-
ními menšími vinaři z Prušánek organizují 
a aktivně se zúčastňují nejrůznějších vinař-
ských akcí, jako jsou například dubnový 
košt a Festival otevřených sklepů, Otevřené 
sklepy v červnu, Zarážání hory a Slavnost 
vinobraní v Prušánkách – Nechorách, ale 
také celostátních výstav vín, ze kterých při-
váží vysoká ocenění svých vín.
Z prušánecké kroniky a malinko z knihy Li-
bora Ševčíka „Hledání pravdy o víně“, Gra-
da 2002 čerpala, upravila a sepsala:
PaedDr. Jana Kamenská
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Vinohradnictví a vinařství
Mám-li vymezit propojení obce Starý 
Poddvorov s vinařstvím, musím začít 
historicky v 15. století. 
V místech mezi Starým a Novým Pod-
dvorovem se ve 13. století nacházela 
středověká vesnice Potvorovice, která 
patřila velehradskému klášteru. Dodnes 
se v těchto místech dochovaly názvy 
jako Kostelisko či Valy. Tato obec byla 
vypleněna někdy mezi lety 1422 až 
1482. Není známo, zda to byl důsledek 
konce husitských válek či česko-uher-
ských válek mezi Jiřím z Poděbrad a 
Matyášek Korvínem, jistá je však sku-
tečnost, že v těchto místech se vesni-
ce již nikdy neobnovila. V okolí zaniklé 
vesnice zůstaly polnosti. Když po sta-
vovském povstání v roce 1620 připadlo 
čejkovické panství, a tím i zaniklá obec 
Potvorovice, jezuitskému řádu na Mo-
ravě, byla uvedena lokalita Potvorovic 
jako „ zcela pustá“. Nebylo tomu však 
tak. Na potvorovském katastru se v té 
době nacházelo 132 měřic vinohra-
dů, na kterých se hospodařilo, a dále 
108 pustých vinohorenských měřic. Ve 
zprávě lánové vizitace se uvádí, že vi-
nice obdělávají částečně lidé domácí, 
pravděpodobně z Čejkovic, a částečně 
lidé přespolní, kteří se na vinice přistě-
hovali. Právě z nich se rekrutovali ti, co 
se usadili pod potvorovskou vinohradní 
tratí Krásná hora a vytvářeli základ vzni-
ku obce Starý Poddvorov. Sice vizitátor 
popisuje, že své příbytky si v dolních 
částech vinohradních pozemků „vyhra-
bali v zemi“, ale lidé se zde usazovali 
stále  a svá obydlí zlepšovali. Byli také 
nazýváni „boudaři“, protože jejich domy 

byly spíše vinohradnické bůdy s lisov-
nami přizpůsobené k bydlení. Od roku 
1672 museli tito osadníci platit nájemné 
za pozemky olomoucké jezuitské koleji 
a od roku 1717 museli odvádět řádné 

desátky a zemní plat. Obec Starý Pod-
dvorov měla také v té době již vlastní 
horenské právo. Z tohoto krátkého 
historického výčtu je zcela jasné úzké 
propojení naší obce s vinařstvím, obec 

vznikla z vinohradnických bůd.  Dodnes 
se o naší vesnici říká, že se u nás peče 
chleba jen po jedné straně. To proto, že 
obec byla vystavěna tak, že na jedné 
straně hlavní cesty byly ony domy zří-
zené z lisoven a bůd a na druhé straně 
cesty měli obyvatelé hospodářské bu-
dovy a statek.
Ve vesnici se také nacházela velká bed-
nárna, která patřila čejkovskému panství 
a tím jezuitské olomoucké koleji. Dodnes 
se pod domy číslo popisné 5 a 326 na-
chází původní sklepy této bednárny, kte-
rá pravděpodobně zajišťovala sudovinu 
pro sklep „Gandia“, který se též nachá-
zel v naší obci a patřil zmíněnému pan-
ství. Podle pověsti byl sklep „Gandia“ tak 
rozsáhlý, že propojoval naši obec s tem-
plářskými sklepy při zámečku v Čejkovi-

cích. Dodnes se jeho zbytky nacházejí 
pod domem č. p. 318 a dosud je jeho 
malý zlomek využíván.
Z bývalé panské bednárny byla v roce 
1824 zřízena škola a sklep Gandia byl 
využíván zemědělským družstvem až 
do 80 let minulého století, kdy byl zničen 
z důvodu výstavby místní komunikace. 
V období kolektivizace bylo vinařství 
v naší obci, tak jako v celém socialistic-
kém státě, zrušeno. Bývalí vinaři směli 
mít jen 5 arů vinice, členové družstva 10 
arů, pro svoji potřebu. Ti se sdružili pod 
názvem Zahrádkařský svaz, který byl 
založen 3. 3. 1964.  Dnes již v obci opět 
najdeme vinařství – Krásná hora, Josef 
Prygl, Ivo Padalík či Ladislav Kašík, a 
pěstováním vinné révy se zabývá velká 
část našich občanů. Pěstování hroznů 
pro družstvo - Templářské vinné sklepy 
v Čejkovicích, jichž jsou členy, jim při-
náší přivýdělek.

Výstaba silnice, v pozadí sklep Gandia

Vinohrady ve Starém Poddvorově střeží svatý Urban

Sklepy bývalé bednárny

Současné vinice
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Že je historie vinohradnictví ve Tvrdo-
nicích hodně dlouhá, to můžeme zjis-
tit třeba v knize Tvrdonice. Je zde o 
„několika“ vinicích zmínka již v urbáři 
z roku 1520. Říká se o nich ale, že jsou 
většinou zpustlé. To urbář z roku 1673  
je přesnější. Informuje o 27 domácích 
a 14 přespolních vinohradnících, kteří 
obdělávali vinice v katastru obce. Víme 
z těchto zápisů, že z vína se odváděla 
daň. Pěstitelé v naturální podobě (Tvr-
donští odváděli vrchnosti kuřata) a hos-
tinští peněžní daň podle množství vy-
šenkovaného vína. 
Samozřejmě, vinařství se od dnešního 
značně lišilo a prošlo, především v po-
sledních sto letech bouřlivým vývojem 
ať už po stránce způsobu pěstování, 
péče o vinice a také způsobem výroby 
a následné péče o víno.
Od starších vinařů jsme se dozvěděli, 
že k tradičně pěstovaným odrůdám pa-
třily ještě v polovině 20. století odrůdy 
Kadarka modrá, Čabajská perla, Pano-
nia, Bago, nebo Chorvát.

Farář František Hrabal ve čtyřicátých 
letech přinesl do Tvrdonic a některým 
vinařům daroval sazenice „nových“ 
odrůd jako Portugal nebo Frankovku. 
Přispíval do  Vinařského obzoru, stál 
také u zrodu organizace Besídka, která 
vinaře sdružovala. Od té doby se datuje 
modernizace vinařství ve Tvrdonicích. 
V současné době je v katastru obce asi 
90 ha vinic. Z toho necelá polovina patří 
drobným vinařům, kteří mají jeho pěsto-
vání jako koníčka. Někteří jsou sdruženi 
v místní organizaci Zahrádkářů, která 
má více než padesátiletou tradici.

V obci působí také několik firem, zabý-
vajících výrobou a distribucí vína profe-
sionálně:
BMVinařství aneb Balgovo malé vi-
nařství, vzniklo v roce 2010 a vychází 
z tradiční vinařské filozofie oblasti. Pěs-
tuje svá vína na 16 ha vinic. Majitelem 
rodinného vinařství je Jan Balga, který 
vede vinařství se svou dcerou Nicol. Fi-
lozofie malého vinařství je postavena na 
respektu k přírodě. Vinice jsou stříhány 
na jeden tažeň, tak aby bylo přiroze-
ně redukováno množství hroznů. Mezi 
jednotlivými řádky révy roste tráva tak, 

Čechův vinohrad

ném místě na okraji obce vedle vlast-
ních vinic. Historie vinařství sahá do 
poloviny minulého století, kdy stařeček 
Kosík začali v Mikulčicích sadit své vi-
nice a budovat sklepní hospodářství, 
Na tuto tradici navázal jeho syn - Cyril 
Kosík, který později na počátku 90. let 
vysadil vinice patřící rodině. V tradici 
výroby vína pokračuje i syn a současný 
majitel vinařství MUDr. Pavel Kosík, kte-
rý spolu se svým bratrem Markem Kosí-
kem provozuje rodinný penzion.
Základem moderního vinařství je 17 
hektarů vlastních vinic, přičemž veške-
rá jejich úroda je zpracována moder-
ními technologiemi v nově vybudova-
ném provozu. Mottem vinařství je: „Co 
nejvyšší kvalita za rozumnou cenu“. 

Vinařství Uher František je malé rodin-
né vinařství, které vyrábí vína pouze 
z vlastních hroznů. Hospodaří na nece-
lých 2 hektarech vinic. Vína produkuje 
v keramice, dřevěných sudech i nezeru. 
Při výrobě se tu snoubí klasická i mo-
derní technologie. Většina vín se po-
hybuje v přívlastku, dále je zde pozdní 
sběr a výběr z hroznů. Vinařství nabízí 
mimo klasického  prodeje po předchozí 
objednávce degustace mladých i ar-
chivních vín ve vinném sklepě. 

aby uvnitř vinice probíhal přirozený ži-
vot a koloběh. Vína jsou zpracovávána 
moderními postupy a technologiemi, 
tak aby byla moderní, svěží, aromatic-
ká a nekomplikovaná. Do budoucna se 
vinařství rozroste o provoz penzionu a 
vinárny. 

Vinařství Čech s.r.o. (původně velmi 
úspěšná vinařská firma ČEBAV) vzniklo 
v roce 2010 a jeho  sklepmistr a maji-
tel Jan Čech dokázal svými víny vynést 
tuto firmu na pomyslný vinařský Olymp. 
Na jaře 2011 bohužel podlehl těžké ne-
moci a žezlo po něm převzal syn Petr. 
Do práce v této  ryze rodinné firmě se 
postupně zapojili všichni její členové. 
Hospodaří na 16 ha většinou nově vy-
sazených vinic, ke kterým letos přibyly 
další 4 ha.  Převážná většina produkce 
je zaměřena na kvalitní vína přívlastko-
vá, nabízí i vína ledová a barikovaná.  
Provozovna firmy je vybavena nejmo-
dernější technologií a její vína jsou do-
dávána do rozsáhlé sítě vinoték po celé 
republice, do gastronomických zaříze-
ní a soukromým zákazníkům. Se svými 
víny dosáhla firma významných úspě-
chů jak doma, tak i v zahraničí.

Vinařství Kosík je rodinným vinařstvím 
s penzionem, který je situován na klid-

Vinaři z Tvrdonic



Týnec

17www.tynec.cz

Vinařství v Týnci
Poloha naší dědiny předurčuje k pěs-
tování vinohradů (jižní terasovitý svah). 
Obec je zemědělského charakteru, 
malé vinohrady, bílé a červené víno pro 
vlastní spotřebu. Koncem 18. století a 
začátkem 19. století zlikvidoval vinnou 
révu révokaz. Od té doby začalo za-
kládání nových vinohradů na americké 
podnoži a upouštělo se od méně kvalit-

ních odrůd  (bako, atd.) I když se už vy-
sazovaly určené odrůdy, stále se vinaři 
věnovali jenom červenému a bílému 
vínu (směsky). Taková vína se převážně 
používala k občerstvení při práci a pro 
vlastní spotřebu či k sousedskému po-
sezení. Ošetření proti chorobám slouži-
la modrá skalice a vápno. Takto vyro-
bená vína se uskladňovala ve sklepích, 
které byly součástí každé domácnosti. 
S údržbou těchto vín si vinaři nedělali 
žádné starosti (síra, křen, nebo rychle 
vypít...).   
V r. 1961, po vzoru ostatních vesnic, 
byl založen Český zahrádkářský svaz. 
Nastala velká osvěta ve smyslu kvality 
vín a zároveň vznikla určitá soutěživost 
mezi vinaři, kteří začali vysazovat nové 
odrůdy, které každý rok hodnotili na vý-
stavách vín. V 60. letech zde bylo cca 

8-10 ha vinic a postupně pokračovalo 
zemědělské družstvo s větší plochou vi-
nic. K dnešnímu dni je v Týnci vysazeno 
cca 50 ha (nejvíce v 80.-90. letech 20. 
století). Podle vinařského zákona jsme 
museli vinohrady pojmenovat a rozdělit 
na tratě. 

Týnec má dnes tři vinařské tratě: STARÁ 
HORA, VINIHRADY a HÁJKY. 
Činnost zahrádkářů, později vinařů: 
Výstavy vín – místní – oblastní – archivní 
– celostátní
Ovocnářství, odborné přednášky, škole-
ní degustátorů, poznávací zájezdy
Společenské akce (den otevřených 
sklepů, mladá vína, osvěta pro členy)

Uprostřed dědiny máme vinařský are-
ál – VELKÝ A MALÝ HRADÍŠTĚK (20 
sklepů), další sklepy jsou v domech či 
zahradách našich vinařů. Z toho vy-
plývá, že konkurence a zdravá rivalita 
mezi vinaři je velká, protože je pořád co 
porovnávat a „mudrovat“ o víně k neli-
bosti našich manželek. Škoda, že v naší 
obci není žádný velkovinař (živnostník), 
určitě by to obec ještě více zviditelnilo. 
I když jsme na Podluží nejmenší obcí, 
zapojení mladých členů (vinařů) je na 
velmi dobré úrovni, což je vidět na vý-

Den otevřených sklepů

Velký Hradištěk

Košt vína

Zabíjačka

Malý Hradíštěk

sledcích našich vín a práci degustátorů 
v regionu. 
Po 50-ti letech jsme přejmenovali ČZS 
na VINAŔE Z TÝNCE a chceme v této 
činnosti, propagaci a kultuře vinařství 
v obci pokračovat.  
Vinaři z Týnce

Sváteční atmosféra v Týnci
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„Musik – Kunst – Genuss“
Kleinregion feierte 15. Regionsfest
Das diesjährige Dreiländereck-Regionsfest stand unter dem 
Motto „Musik – Kunst – Genuss“ und wurde in der Gemeinde 
Ottenthal veranstaltet. Die zahlreichen Gäste waren von dem 
reichhaltigen und abwechslungsreichen Programm für Jung 
und Alt äußerst beeindruckt. 

13 Gemeinden setzen auf Nachhaltigkeit
Die Kleinregion Weinviertler Dreiländereck setzt schon seit 
mehr als 10 Jahren auf die Renaturierung der Kulturflächen. 
Mit dem Projekt „Obstbäume für die Landschaft“ ist man 
bestrebt, die Ursprünglichkeit des ehemaligen Naturraumes 
wieder herzustellen. Die Maßnahme wurde vom Regio- 
nalentwicklungsverein Weinviertler Dreiländereck initiiert und 
wird vom Niederösterreichischen Landschaftsfonds finanziell 
unterstützt. So konnten über die Jahre hinweg bereits mehr 
als 2.000 Obstbäume im Weinviertel gepflanzt werden. In  
Kooperation mit der Baumschule Schreiber in Poysdorf  
kamen in diesem Jahr wieder 283 altbewährte Obstbäume 
dazu. Damit die Bäume auch reichlich Früchte tragen, wird 
den Obstliebhabern und Hobbygärtnern ein Kurs zu Schnitt 
und Pflege angeboten.

„Hudba – umění - požitek“
Mikroregion slavil 15. regionální festival
Letošní regionální festival regionu Dreiländereck měl motto 
„Hudba – umění – požitek“ a konal se v obci Ottenthal. Bo-
hatý a pestrý program pro mladé i staré silně zapůsobil na 
početné publikum. 

13 obcí sázelo na trvalou udržitelnost
Mikroregion Weinviertler Dreiländereck sází již více než 10 
let na renaturaci (uvedení do přírodního stavu) kulturních 
ploch. V rámci projektu „Ovocné stromy pro krajinu“ usiluje-
me o opětovné vybudování původního přírodního prostoru. 
Opatření inicioval Regionální rozvojový spolek regionu We-
inviertler Dreiländereck a je finančně podporováno dolnora-
kouským Fondem pro krajinu. Tak mohlo být za několik let 
zasazeno v regionu Weinviertel více než 2 000 ovocných stro-
mů. Ve spolupráci s ovocnou školkou Schreiber v Poysdorfu 
bylo v tomto roce opět zasazeno 283 osvědčených ovocných 
stromů. Aby stromy nesly také hojnost plodů, je milovníkům 
ovoce a zahrádkářům nabízen kurz řezu a péče o stromy. 

Musik in unterhaltsamer Weise boten die Musikkapellen aus der Re-
gion. Besonderes musikalisches Highlight bot die Polizeimusik Nie-
derösterreich mit einem erstklassigen Orchesterkonzert
Hudbu pro zábavu nabízely kapely z regionu. Vrcholným hudebním 
vystoupením se stal prvotřídní koncert orchestru Polizeimusik Nie-
derösterreich (Policejní hudba Dolního Rakouska)

Reichhaltige und lebendige Kunst präsentierten heimische Künstler 
im Veranstaltungssaal. Reges Interesse herrschte auch an den Stän-
den der Gesundheits- und Ernährungsberatung
Hojné a živelné umění prezentovali domácí umělci v kulturním sále. 
Čilý ruch a zájem panoval také u stánků se zdravotním a výživovým 
poradenstvím

Dreiländereck Obmann Bürgermeister Christian Frank freute sich 
über die Ehrengäste und vielen Besucher und vor allem über das 
enorme Interesse an dem gebotenen Programm. Mit diesem ein-
drucksvollen Regionsfest bewiesen die 13 Mitgliedsgemeinden ein-
mal mehr, wie gelebte Gemeinschaft und Zusammenarbeit in der 
Kleinregion funktioniert und wie sich diese positiv auf unser Gren-
zgebiet auswirkt
Předseda regionu Dreiländereck, starosta Christian Frank, měl radost 
z čestných hostů a mnoha návštěvníků a především z enormního zá-
jmu o nabízený program. Tímto působivým regionálním festivalem 
ukázalo 13 členských obcí, jak v mikroregionu funguje žijící spole-
čenství a spolupráce a jak toto kladně působí na naše pohraničí. 
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Inzerce

Okrasné zahrady, závlahy Toro®,
 Hunter®, Rian Bird®   
Česká 817/30  696 18 Lužice 

Tel.: 518 357 387, 606 330 103, 728 770 516
www.larix-lusatia.cz

ZAHRADNICKÝ  SERVIS  LUŽICE  U HODONÍNA

 

Jsme silná česká společnost se stoletou tradicí těžby ropy a zemního plynu, působící 
nejen na území České republiky, ale v dalších zemích světa.

Spolu s těžbou ropy a plynu se soustředíme na obchod s těmito komoditami a výstavbu 
nových skladovacích kapacit.
 
Kvalitě životního prostředí a šetrnému přístupu ke všemu, co děláme, přikládáme ve 
skupině MND velký význam.

Více na www.mnd.eu

MND a.s., Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín, Tel.: +420 518 315 111, fax: +420 518 351 455, e-mail: info@mnd.cz
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Obec Datum Název akce

Prosinec 2012

Hrušky 15.12. Vánoční veselení

Kostice 15.12. Vánoční zpívání

Týnec 15.12. Domácí zabijačka s ochutnávkou mladých vín

Starý Poddvorov 16.12. Vánoční besídka

Dolní Bojanovice 19.12. Vánoční koncert ZUŠ

Dolní Bojanovice 23.12. Vánoční koncert DH Šohajka

Prušánky 24.12. Vánoční koledování na návsi

Lanžhot 26.12. Žehnání koní, Žehnání vína, Štěpánská zábava

Moravská Nová Ves 26.12. Svěcení vína

Tvrdonice 26.12. Svěcení vína

Hrušky 26.12. Štěpánský košt vín

Josefov 29.12. Vánoční turnaj ve stolním tenise

Tvrdonice 29.12. Dívčí vínek

Josefov 31.12. Silvestrovský ohňostroj

Lužice 31.12. Rozloučení se starým rokem

Moravská Nová Ves 31.12. Slavnostní ohňostroj

Tvrdonice 31.12. Silvestrovský ohňostroj

Týnec 31.12. Silvestr

Leden 2013

Starý Poddvorov 1.1. Uvítání Nového roku s ohňostrojem

Prušánky 2.1. Ohňostroj

Dolní Bojanovice 5.1. Vinařský ples

Kostice 5.1. Krojový ples

Josefov 6.1. Tříkrálová sbírka

Dolní Bojanovice 12.1. Maškarní RETRO ples

Josefov 12.1. Ples SDH 

Lanžhot 12.1. Krojový ples

Starý Poddvorov 12.1. III. Obecní ples

Týnec 12.1. Krojový ples

Dolní Bojanovice 19.1. Krojový ples

Hrušky 19.1. Pyžamový ples

Prušánky 19.1. Krojovaný ples

Tvrdonice 19.1. Ples SDH

Dolní Bojanovice 26.1. Sportovní ples

Lanžhot 26.1. Ples Města Lanžhot

Moravský Žižkov 26.1. Zabíjačkové hody

Prušánky 26.1. Diskoples kuželkáři

Starý Poddvorov 26.1. Rodičovský ples

Tvrdonice 26.1. Ples SRPDŠ

Týnec 26.1. Hasičský ples

Moravská Nová Ves 26.1. Krojový ples

Únor 2013

Moravská Nová Ves 1.2. X. ples Regionu Podluží

Dolní Bojanovice 2.2. Rodičovský ples

Moravský Žižkov 2.2. Country bál

Prušánky 2.2. Společenský ples SRPDŠ

Tvrdonice 2.2. Krojový ples

Nový Poddvorov 8.2. Ples OÚ

Dolní Bojanovice 9.2. Valentýnský ples

Hrušky 9.2. Krojový ples

Kostice 9.2. "Jak u nás bývávalo" beseda - BDS

Lanžhot 9.2. Fašank

Moravský Žižkov 9.2. Krojový ples

Starý Poddvorov 9.2. Zahrádkářský ples

Obec Datum Název akce

Moravská Nová Ves 9.2. Školní ples

Lužice 9.2. Fašaňková obchůzka, Fašaňková taneční zábava

Tvrdonice 9.2. Maškarní ples

Dolní Bojanovice 10.2. Dětský krojový ples

Kostice 10.2. Dětský karneval

Moravský Žižkov 10.2. Fašank

Tvrdonice 10.2. Fašank

Moravská Nová Ves 10.2. Dětský karneval

Kostice 11.2. Maškarní merenda

Josefov 16.2. Ples obce Josefov

Ladná 16.2. Fašank

Prušánky 16.2. "Čundrbál - ples Kapely Starých Časů"

Lanžhot 23.2. Ples školy

Moravský Žižkov 23.2. Maškarní bál

Prušánky 23.2. Maškarní disco ples

Lužice 23.2. Ples sportovců

Tvrdonice 24.2. Dětský karneval

Týnec 24.2. Degustace vín

Lužice 28.2. Lužická laťka

Březen 2013

Kostice 2.3. Motoples - Bahenní párty

Lužice 2.3. Ples SRPDŠ

Týnec 2.3. Místní výstava vín

Lanžhot 9.3. Místní výstava vín

Moravská Nová Ves 9.3. Maškarní ples

Moravský Žižkov 9.3. Degustace vín

Josefov 10.3. Dětský maškarní karneval

Tvrdonice 10.3. Oslava MDŽ

Kostice 16.3. Místní výstava vín

Moravský Žižkov 16.3. Košt vín

Tvrdonice 16.3. Vynášení smrtky, Velikonoční dílna

Moravská Nová Ves 16.3. Březnové rockování

Josefov 17.3. Srmtnica

Starý Poddvorov 17.3. Vynášení Smrtnice, Křížová cesta obcí

Hrušky 23.3. Košt vín a sýrů

Moravská Nová Ves 27.3. Velikonoční zdobení

Josefov 28.-30.3. Hrkačování

Lanžhot 31.3. Velikonoční zábava

Prušánky 31.3. Velikonoční zábava

Dolní Bojanovice 31.3.-7.4. Velikonoční výstava

Lužice 31.3. Velikonoční zábava

Duben 2013

Starý Poddvorov 14.4. II. ročník Zpěváčci Podluží

Dolní Bojanovice 19.-21.4. Místní výstava vín

Týnec 20.4. Rybářské závody

Moravská Nová Ves 20.4. Jarní otevřené sklepy

Týnec 21.4. Rybářské závody - mládež

Lužice 21.4. Zpěváček regionální kolo

Dolní Bojanovice 26.4. Koncert Festivalu TOLERANCE

Dolní Bojanovice 27.4. Slovácký humanitární ples

Hrušky, Tvrdonice 27.4. Pálení čarodějnic

Tvrdonice 27.-28.4. Oblastní košt vín

Moravská Nová Ves 27.4. Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu

Dolní Bojanovice 30.4. Pálení čarodějnic

Moravský Žižkov 30.4. Pálení čarodějnic
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Obec Datum Název akce

Květen 2013

Moravská Nová Ves 1.5. Den lidových řemesel a Ochutnávka "Neoveských vín"

Josefov 4.5. Volejbalový turnaj

Lužice 10.5. Štafetový závod žáků škol RP na kolečkových bruslích

Nový Poddvorov 11.5. Den matek

Josefov 12.5. Divadelní představení k svátku Den matek

Lanžhot 12.5. Den matek

Tvrdonice 12.5. Svátek matek

Prušánky 17.5. Beseda s důchodci

Josefov 18.5. Josef II. Open turnaj v tenisové čtyřhře

Tvrdonice 19.5. Den dětí

Prušánky 25.5. Májové zpívání

Lanžhot 26.5. 1. Svaté přijímání

Kostice 31.5. Dětský den

Červen 2013

Prušánky 1.6. Dětský den

Týnec 1.6. Guláš cup 4. ročník

Nový Poddvorov 1.6. Mezinárodní den dětí

Moravská Nová Ves 1.6. Dětský den

Lužice 1.6. Sportovní den k příležitosti Dne dětí

Dolní Bojanovice 2.6. Slavnost Božího Těla

Obec Datum Název akce

Josefov 2.6. Divadelní představení pro děti

Lanžhot 2.6. Boží tělo

Starý Poddvorov 2.6. Cesta pohádkovým Poddvorovem

Tvrdonice 7.-9.6. Podluží v písni a tanci - 60. ročník

Dolní Bojanovice 9.6. Slavnost Božského Srdce

Starý Poddvorov 9.6. Božské srdce

Josefov 15.6. O císařský pohár - turnaj v nohejbale

Starý Poddvorov 15.-16.6. XXI. Festival dětských folklorních souborů 

 „Dětské krojované hody 2013“

Tvrdonice 15.6. Otevřené sklepy

Lanžhot 15.6. Setkání mužských sborů na Podluží

Moravská Nová Ves 15.6. Guláš fest

Prušánky 21.6. Svatojánská noc

Prušánky 22.6. K Nechorám do sklepa - Otevřené sklepy

Nový Poddvorov 22.6. Den otevřených sklepů

Týnec 22.6. Den otevřených sklepů

Týnec 22.-23.6. Noční rybářské závody

Starý Poddvorov 28.6. Ukončení školního roku s táborákem

Josefov 29.6. Dětský den

Chcete se zviditelnit v celém Regionu Podluží?
ZVONY PODLUŽÍ vychází v nákladu 8000 výtisků do všech domácností ve 14 obcích!

Přístupné ceny inzerce a podmínky pro všechny.
Bližší informace na tel.: 777 328 052 nebo e-mailu: info@podluzi.cz

Druh výrobku Jméno Kontakt

Dolní Bojanovice

Šití a vyšívání červenic, kordulí dívčích i chlapeckých, šátečků, rožků, kabaní, košil Markéta Maláníková tel. 728 572 846

Šití krojových košil, rukávců, košilek pod rukávce, kasanic, sukní, slováckých šatů Helena Pazderková tel. 732 455 795

Malování mašlí Blahová Anna

Josefov

Šití chlapeckých kabaní, malování, vyšívání plátěných košil, kloboučků a toček Vladislava Lekavá tel. 724 764 561

Čižmy Martin Tomaštík martinjanulik@seznam.cz

Šití rožků a šátečků Štěpánka Pavková tel. 602 517 980

Lanžhot                                                                                                                                                                                                                (informace MÚ Lanžhot)

Čižmy Marek Tureček

Fiauky Marie Slámová, Jarmila Hrnčířová

Červené vyšívání na košili Marie Šišková, Anna Mlýnková

Vyšívačky Růžena Petrlová, Marie Holobrádková, 

Marie Kořínková, Hana Tučková

Lajbl Marie Hostinská, Ludmila Prajková

Rožky Ludmila Prajková

Malování mašlí Marie Švirgová, Ludmila Ciprysová, Jarmila Zahradníková, 
Božena Rabušicová, Silvie Markovičová

Pérko na guláč a mašle Ludmila Ciprysová

Červený šátek Ludmila Ciprysová

Šití sukní Marie Hostinská, Ludmila Mostinová, Anna Straková, Marie Petrlová

Žehlení a škrobení Marie Zonygová, Eva Uhlířová, Jana Mayerová

Moravský Žižkov

Šití krojů Věra Vašíčková tel. 721 459 112

Přehled výrobců krojů a součástí krojů na Podluží

Své tipy do Kalendáře akcí na Podluží 
posílejte na info@podluzi.cz 
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Akční MAS Dolní Morava

V současné době, tedy v období pod-
zimních měsíců roku 2012, probíhají 
velmi důležitá, i když mediálně téměř 
nepovšimnutá, jednání o rozdělení 
předpokládané alokace finančních pro-
středků EU, které bude mít ČR pro roky 
2014 až 2020 k dispozici, do jednotli-
vých operačních programů a opatření. 
Stejná ale zcela jistě pro rozvoj venko-
va zásadnější jednání probíhají také na 
úrovni Ministerstva zemědělství (MZE). 
Zde se však hledá dohoda o rozdělení 
prostředků mezi oblast „zemědělství“ a 
„rozvoje venkova“. Pod pojmem rozvoj 
venkova si můžeme představit třeba 
taková opatření, která pomáhají zejmé-
na menším územním celkům (pod cca 
3000 obyvatel) k dalšímu potřebnému 
všeobecnému rozvoji. 
Tato opatření vedoucí k všeobecnému 
rozvoji příslušného území však bude 
nutné nejprve specifikovat, komunitě 
naplánovat a následně zapracovat do 
integrovaných strategií území (ISÚ), a to 
nejen na úrovni jednotlivých měst a obcí, 
ale také na úrovni příslušného území  
v působnosti jednotlivých místních akč-
ních skupin (MAS). Místní akční skupiny 
tedy budou navrhovat a v následujícím 
programovacím období také realizovat 
(tedy na realizaci příslušných opatření 
finanční prostředky čerpat) komunitně 
vedené místní rozvojové strategie. MAS 
se totiž v následujícím období mají stát 
poměrně zásadním garantem rozvoje 
příslušného venkovského prostoru ve 

kterém působí a právě prostřednictvím 
nich má v dalším sedmiletém období 
do regionů „téct“ nemalé množství fi-
nančních prostředků EU nejen v rámci 
Programu rozvoje venkova ČR, tedy do-
tačního programu, který MZE garantuje 
a pomocí Státního zemědělského a in-
tervenčního fondu (SZIF) také řídí. 
Iniciativa LEADER, ze které místní part-
nerství a tedy všechny MAS vychází, je 
již řadu let pevnou součástí evropských 
rozvojových mechanismů, a je posta-
vena na principu rozvoje venkova tzv. 
„odspodu“. Určitou část problémů da-
ného území tak neřeší (a ani nemohou) 
jednotlivá ministerstva či kraje, ale řeší 
si je přímo samotní aktéři uvnitř daného 
území. Mezi tyto aktéry řadíme obce, 
popř. města (do 25 tis. obyv.) za veřej-
nou sféru a podnikatelské či neziskové 
subjekty za sféru soukromou. Jedná 
se tedy o všechny právnické či fyzické 
osoby, které mají zájem pomáhat v roz-
voji území ve kterém působí. 
Také MAS Dolní Morava, působící v ob-
cích na Podluží a Hodonínsku, má zcela 
reálné šance stát se v následujícím do-
tačním období jedním z těchto garantů 
rozvoje, tedy tzv. „podpořenou“ MAS. 
K tomu je však ještě potřeba uskutečnit 
několik důležitých kroků. Mimo optima-
lizace členské struktury a opakovaného 
provedení identifikace územní působ-
nosti MAS bude nutné znovu zpracovat 
a aktualizovat ISÚ, tedy komplexní stra-
tegický dokument týkající se všeobec-

ného rozvoje spravovaného území ať už 
v oblasti podnikání (podnikatelský sek-
tor), komunálních potřeb (veřejná sprá-
va), nebo rozvoje venkovského celo-
společenského života (neziskový sektor 
a domácnosti). Požadovaná ISÚ je „ce-
lospektrálním“ rozvojovým dokumen-
tem, tedy zabývá se všemi oblastmi a 
problematikami života v daném území.
Zpracování nové strategie bude v rámci 
21 obcí v územní působnosti MAS Dol-
ní Morava probíhat během příštího roku 
2013. Ve všech obcích proběhnou plá-
novací workshopy (setkání) ve kterých 
budou sbírány cenné poznatky a zku-
šenosti ze strany občanů. Pro dosažení 
objektivního obrazu potřeb v dané obci 
je tak velmi důležitá účast obyvatel ze 
všech tří sektorů (veřejný, soukromý a 
neziskový). Pozvánky na tato setkání 
budou zveřejněny nejen na stránkách 
naší MAS, ale také pomocí tradičních 
informačních kanálů příslušné obce 
(www, KTV, rozhlas atp.).
O podporu pro další programovací 
období 2014-2020 budeme pravděpo-
dobně žádat v roce 2014, tedy po zpra-
cování, projednání (v zastupitelstvech 
všech obcí) a schválení nového strate-
gického dokumentů ISÚ v území působ-
nosti MAS Dolní Morava.
Další informace můžete sledovat na 
stránkách naší MAS (www.mas-dolni-
morava.cz), nebo na stránkách Národní 
sítě MAS ČR (www.nsmascr.cz)
Ing. Josef Smetana

Místní akční skupina a rozvoj venkova po roku 2014

Pro milovníky vín a regionální gastrono-
mie organizovala Místní akční skupina 
Dolní Morava v neděli 11.11.2012 již 
třetí ročník ochutnávky Svatomartin-
ských vín roku 2012 od vinařů z Podlu-
ží a Hodonínska. Partnerem akce bylo 
Město Hodonín, KD Hodonín a mikrore-
giony Podluží a Hodonínsko. Návštěvní-
ci mohli ochutnat z nabídky 28 vín od 7 
regionálních vinařů. K Svatomartinským 
vínům bylo připraveno také „polední 
menu“, tedy pečená husa s bramboro-
vým knedlíkem a červeným zelím. Tra-
dičně nechyběl chléb se škvarkovou 
pomazánkou či vepřovým sádlem, mo-
ravská cibulačka, nebo klasické domácí 

škvarky. Letos si na hodonínské Masa-
rykovo náměstí přišlo vychutnat mladá 
vína více než 500 návštěvníků. Z reakcí 

Svatomartinské slavnosti 
po roce opět v Hodoníně

přítomných byla cítit zejména spokoje-
nost s kvalitou letošní úrody. Těšíme se 
na Vaši podporu také v příštím roce.
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• V rámci projektu „Stromořadí pro Re-
gion Podluží“ je plánována revitalizace 
a nová výsadba dřevin na 16 úsecích 
okolo silničních komunikací mezi obce-
mi Regionu Podluží. Bylo obdrženo roz-
hodnutí o financování ze strany SFŽP. 
Realizace výsadby je plánována na jaro 
a podzim roku 2013. 
• Z programu rozvoje venkova JMK pro 
rok 2012 byla v dotačním titulu DT7 - 
Realizace integrovaných projektů ven-
kovských mikroregionů schválena do-
tace na rozhlednu „Na Podluží“ ve výši 

160 000,- Kč. Dotace byla použita na 
projekt „Informační a sociální zázemí 
pro regionální rozhlednu „Na Podluží“ 
- II etapa (viz foto vpravo). V průběhu 
srpna až října proběhla realizace vodo-
vodní přípojky a napojení na odpadní 
jímku.   
• Na konci října vyšel stolní kalendář 
Regionu Podluží pro rok 2013 s přehle-
dem společenských akcí a liturgických 
svátků, který si můžete zakoupit na 
obecních úřadech nebo v kanceláři Re-
gionu Podluží v Lanžhotě. 

O čem se právě mluví v regionu
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