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Malovinařů přibývá, učí se
DANIELA TAUBEROVÁ

Senice na Hané – Vinné révě
se na Hané daří a časem se
může zařadit mezi vinařské
oblasti České republiky.
K tomu ovšem vede ještě
dlouhá legislativní cesta
a zejména podpora rozvoje
vinařského podhoubí malovinařů ze strany obcí a krajů.
Zájem o pěstování révy zde
každým rokem roste a nejzkušenějším vinařům se daří
vyrábět velmi hezká vína. Na
Olomoucku vsadili především na novější odrůdy
odolnější vůči chorobám, do
jejichž výsadby se pouští obce i jednotlivci. Ve dvou
a tříletých výsadbách, se
právě v těchto dnech učí, jak
správně přistoupit k zimnímu řezu révy.
„Základem je teoretická
výbava a základní vybavení,
velké a malé vinařské nůžky,
doporučuji nešetřit a koupit
vinařské profesionální,“
usmál se vinař Oldřich Palička z Odrlic, místní části Senice na Hané, který o víkendu ukazoval zimní řez na
obecní vinici ve Střeni. „Na
Olomoucku se pěstování
vinné révy za poslední roky
hodně rozšířilo a všichni se
vzájemně učíme, jak správně
na to,“ poznamenal.
Úkolem zimního řezu je
odstranění starého dřeva.
„Po zimě má réva hodně letorostů a je nutné veškeré

VINAŘ OLDŘICH PALIČKA ošetřuje révu, aby se dočkal dobré
úrody. Zimní řez odstraňuje staré dřevo. Foto: Deník/Daniela Tauberová

nepotřebné dřevo odstranit
a zamezit jeho vyživování.
Žádoucí je, aby míza proudila
pouze do dřeva (oček), které
budeme nechávat na letošní
rok,“ vysvětlil jednoduše poslání řezu.
Po správném hrubém řezu
zůstane na keři jen jeden
nebo dva takzvané tažně,
s počtem oček daným odrůdou a záměrem vinaře na
kvalitu vína. Velmi zjednodušeně řečeno, s vyšším výnosem se snižují kvalitativní
parametry hroznů pro výrobu vína. „Na naší vinici ponechávám jeden letorost
a současně musím keři ponechat možnost růstu zásobního letorostu pro budoucí rok. Základní způsoby
jsou dva: řez na záložní čípek
a bez záložního čípku, kdy
budoucí letorost vyrůstá
v ohybu tažně. Záleží ale na
mnoha okolnostech pro co se
vinař rozhodne. Já osobně
upřednostňuji řez bez zálož-

ního čípku, je šetrnější ke
kmínku keře,“ sdělil vinař.
V Odrlicích je nízký typ
vedení vinohradu s hustým
sponem přibližně 8 000 keřů
na hektar. Réva je vedena na
speciálních vodicích drátech,
které jsou napnuté mezi
sloupky, během roku se nemusí dopínat. Už při výsadbě
mladých rostlin je potřeba
vždy pamatovat na to, že réva je dlouhověká popínavá
rostlina dorůstající velkých
rozměrů. Opora se musí přizpůsobit velké hmotnosti
a zejména silným větrům.
Kmínek je potřeba vyvázat
bužírkou a letorost, ze kterého letos porostou hrozny, se
vyvazuje do vodorovného
směru. Po hrubém řezu révy
následuje vyvazování, které
probíhá v době, kdy má rostlina více mízy, není tak suchá
a je pružná na ohýbání. Těsně před vyvazováním révy je
zapotřebí zkrátit letorost na
konečnou délku. „Vyvazová-

ní vidím tak za deset dnů,“
odhadoval v sobotu Palička.
V rámci organizace drátěnky zvolil vinař dvojici vodicích drátů. Spodní vodící
drát slouží pro pěstování jakostních vín, vyroste na něm
méně hroznů. Letorost se
vyvazuje vodorovně. Horním
vodící drát slouží pro vyvazování letorostu do oblouku,
tím se získá větší počet oček
(delší letorost), a více hroznů.
Tyto hrozny jsou určeny
k prodeji nebo k výrobě burčáku. „Až začnou rašit očka,
pod lomem nechám šest letorostů rostoucích nahoru
a spodní očka vylámu,“ musím ale brát ohled na každoroční 'zmrzlé muže' a tento
zásah raději dělat až po nich,“
poradil vinař Oldřich Palička.
Na nové, tři roky staré vinici má necelé 4 tisíce sazenic celkem čtyř odrůd vinné
révy. Vsadil na: Solaris (raný),
Souvignier gris (poloraný),
Savilon a Hibernal (pozdní
pro vysoce kvalitní vína).
„Nové rezistentní odrůdy
jsou výhodné pro ekologické
pěstování vína a jsou odolnější vůči poškození dřeva
mrazem, což nás na Hané
poslední roky netrápí. Pokud
přijde mráz v době rašení, tak
zmrznou všechny odrůdy.
Odrůda Solaris má schopnost
zregenerovat a obrazit znovu
ze spících oček. proti chorobám. Nepotřebuji tolik chemie. Pro ochranu révy používám základní postřik před
květem kombinací mědi, síry
a vodního skla,“ popsal vinař
odrůdy, se kterými má již
pětileté zkušenosti.

Tipy
deníku

Komedie Stvoření světa
Šternberk, úterý 25. února

Zajděte si dnes
do Kulturního
domu ve
Šternberku na
představení Stvoření
světa – bez cenzury, komedii o tom, jak to tenkrát bylo doopravdy.

Myslíte, že Eva skutečně
vznikla z Adamova žebra?
A jak to vlastně bylo
s posvátným jablkem?
Základní vstupné je 430
korun. Hra, která slibuje
pořádnou dávku humoru,
začne v 19 hodin.

Naučte se techniku drátkování
Prostějov, úterý 25. února

Jste bytostně kreativní duše a rádi
se učíte nové věci
a techniky vyrábění? Pak
pro vás prostor půjčovny
v Městské knihovně Prostějov bude tím pravým
místem, kde popustíte

Zprávy a servis

Haná aspiruje na to, aby
se časem zařadila mezi
vinařské oblasti. Pěstitelů
révy je každý rok víc

Šéfredaktor
Ondřej Dluhí
doporučuje

uzdu tvořivosti. V rámci
tradičního projektu Tvořivá knihovna si v úterý
25. února od 9 hodin budete moci vyzkoušet
techniku drátkování. Akce je určena převážně seniorům.

Tuktukem z Thajska až na Moravu
Přerov, středa 26. února

Cestovatel a spisovatel Tomáš
Vejmola alias Tomík na
cestách se vydal na další
neskutečnou cestu. Tentokrát vyrazil s tuktukem
z Thajska přes půl světa
až na Moravu. Přednáška

o tom, že to jde, když se
chce a o tom, jaké to je
být sám jeden rok na
cestě, se uskuteční ve
středu 26. února od 17
hodin v sále Ministerstva
zemědělství ČR v Přerově,
Wurmova 2.

předplaťte si nás
Uvažujete, že si předplatíte tištěný Deník? Stačí, když
zavoláte na telefonní číslo 272 015 015 nebo pošlete
e-mail na adresu denik@mojepredplatne.cz.
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Politik, odsouzený za sexuální nátlak, podal dovolání
Přerov – Požaduji konfrontaci s výpovědí ženy, na kterou jsem měl vyvíjet údajný
sexuální nátlak. Tak bývalý
přerovský radní za ODS Marek Dostál vysvětluje, proč
podal dovolání k Nejvyššímu
soudu. Politik chce očistit své
jméno, a pokud ani tentokrát
neuspěje, chce se obrátit na
Ústavní soud.
Aféru, která stála vlivného
politika křeslo v radě, uzavřel
loni v listopadu olomoucký
krajský soud verdiktem: vinen. Potvrdil tak Marku Do-

stálovi podmíněný
trest jednoho
roku se
zkušebním odkladem na
dva roky a
zároveň mu uložil povinnost
zaplatit poškozené částku
50 tisíc korun.
Podle rozsudku politik
zneužil svého postavení zaměstnavatele a ženu, která
v jeho firmě pracovala jako

servírka, ve dvou případech
přiměl k orálnímu styku.
„Rozhodnutí soudu nestojí
pouze na výpovědi poškozené, ale je podporováno i dalšími důkazy, byť nepřímými,
jako jsou znalecké posudky
nebo výpovědi osob, kterým
se poškozená svěřila,“ zdůvodnila soudkyně Michaela
Burešová. U poškozené diagnostikována posttraumatická stresová porucha.
Marek Dostál tvrdí, že
vzhledem k tomu, že se ani
jednou nepodařilo přimět

Hasiči si zaslouží novou zbrojnici
Kostelec na Hané – Šatna tři
krát tři metry, dosluhující
cisterna, garáž z poloviny
minulého století. Jednotka
dobrovolných hasičů z Kostelce na Hané působí celá
desetiletí v nedůstojném
provizoriu. Od poloviny
příštího roku by se to mělo
změnit. Dostanou novou
a moderní zbrojnici.
Kostelečtí hasiči absolvují
ročně v průměru asi 70 výjezdů a většinou jsou na
místě první. „Výjezdy k požárům tvoří tak jednu třetinu, další třetinu výjezdy
k silničním i železničním
nehodám,“ zmínil velitel
jednotky Petr Látal.
Dobrovolní hasiči z Kostelce však takřka přežívají
v zadním traktu místní rad-

SOUČASNÉ zázemí hasičů.
Foto: Deník/Zdeněk Vysloužil

nice. „Například šatny. Vyhraje ten, kdo přiběhne první. Nazuje si boty a obléká se
na dvoře, aby uvolnil místo
dalším,“ líčí podmínky Látal.
Plány na vybudování odpovídajícího zázemí se začaly
rodit v roce 2014. „Před šesti
lety jsme začali dělat projek-

tovou dokumentaci. Trvalo
to vcelku dlouho. Museli
jsme vyhovět všemožným
normám. Jako město jsme
hlavním investorem, čtyři
a půl milionu korun činí dotace z ministerstva vnitra.
Budeme se snažit získat dotaci z Olomouckého kraje,“
informoval kostelecký starosta František Horák.
Nová zbrojnice vyroste
naproti místního hřbitova.
Bude mít tři garážová stání
pro tři výjezdová vozidla,
kompletní sociální zázemí,
dílnu, kancelář velitele, zasedací či školící místnost
a věž na sušení hadic. Cena
stavby je 20 590 tisíc korun
bez DPH. Předpokládané
předání nové zbrojnice je
31. června 2021. (zv)

poškozenou, aby se dostavila
k hlavnímu líčení, nedošlo ke
konfrontaci s její výpovědí
přímo v soudní síni a on prý
nemůže rozsudek považovat
za spravedlivý.
Marek Dostál před soudem
celou dobu tvrdil, že se ničeho nedopustil a poškozená si
všechno vymyslela, aby
údajně zakryla vlastní finanční machinace a zpronevěru peněz. Dostál rezignoval
na většinu politických funkcí, odmítá však opustit
městské zastupitelstvo. (pu)

Markétina první výhra

I vaše dítě sportuje?
Podělte se s námi o vaši radost...
Posílejte
na e-mail
redakce.kolinsky@denik.
Příspěvky
posílejte
na
www.olomoucky.denik.cz

PROPOJUJEME GENERACE:

Hlasujte pro
nejlepší projekt
V listopadu loňského roku se redakce
Deníku dohodla se zástupci dm drogerie
markt a společně jsme vyhlásili projekt
Propojujeme generace. Do projektu se
přihlásilo 179 domovů seniorů a institucí,
které pořádají programy, při nichž se
potkávají děti/mládež a senioři.
O jediném vítězi ve vašem okrese můžete
rozhodnout právě vy! Hlasujte na lokálních
webech deníku v Olomouckém a Zlínském
kraji od 21. února do 1. března. Vítězná
instituce z každého okresu obdrží ﬁnanční dar
28 tisíc korun na realizaci daného projektu.

Startu
ujeme 21. únorra

