Aleje na trase Moravský Žižkov - Prušánky – Josefov
Projekt Stromořadí pro region Podluží
Obce Moravský Žižkov, Prušánky a Josefov spadají do "Podluží" - jednoho z nejmalebnějších
národopisných regionů Slovácka. Právě Podluží, nejjižnější ze slováckých regionů, ležící mezi
Hodonínem, Břeclaví a Mikulovem, je znám svou věrností tradicím.
Předmětem projektu, jehož iniciátorem a nositelem je dobrovolný svazek obcí Region Podluží, je
obnova alejí na Podluží. V rámci projektu se počítá s výsadbou cca 40 km alejí po celém regionu.
Na trase naší výpravy již byly realizované anebo jsou v realizaci tyto úseky (některé z nich si
prohlédneme):
Ovocná alej z Moravského Žižkova do Prušánek
délka úseku: 2,4km (oboustranně)
stávající: 74ks stromů
kácení: 21ks stromů
nová výsadba: 326ks švestka domácí (Prunus domestica),186ks jabloň (Malus sp.), 3ks lípa srdčitá
(Tilia cordata)
Smíšená alej Prušánky- Nechory
délka úseku: 0,5km
stávající: 40ks stromů
kácení: 6ks stromů
nová výsadba: 21ks lípa srdčitá (Tilia cordata), 5ks dub letní (Quercus robur)
Švestková alej z Prušánek do Josefova
délka úseku: 1,4km (oboustranně)
stávající: 103ks stromů
kácení: 16ks stromů
nová výsadba: 88ks švestka domácí (Prunus domestica)
náhradní výsadba: 16ks švestka domácí (Prunus domestica)
Ovocná alej z Prušánek do Moravské Nové Vsi
délka úseku: 1,6km (oboustranně)
stávající: 50ks švestek, 28 jabloní
kácení: 30ks stromů
nová výsadba: 123ks švestka domácí (Prunus domestica), 153ks jabloň (Malus sp.)
Smíšená alej z Josefova do Dolních Bojanovic
délka úseku: 1,2km (oboustranně)
stávající: 107ks stromů
kácení: 10ks stromů
nová výsadba: 33ks lípa srdčitá (Tilia cordata), 11ks višeň (Prunus cerasus), 4ks ořešák královský
(Juglans regia)
náhradní výsadba: 13ks višeň (Prunus cerasus), 3ks lípa srdčitá (Tilia cordata)

Ořešáková alej z Josefova do Lužic
délka úseku: 3,4km (oboustranně)
stávající: 260ks stromů
kácení: 26ks stromů
nová výsadba: 133ks ořešák královský (Juglans regia)

Josefov
Alej z Prušánek končí v Josefově hájkem ze starých akátů, ve kterém se nachází socha Sv. Anny s
malou Marií, z roku 1760. Nechal ji postavit místní pastýř, který na tom místě našel podle pověsti
zlatý poklad.
Josefovská oskeruše – strom roku 2008
Stáří: asi 200 let
Obvod kmene: 188 cm
Soliterní oskeruše neoddělitelně patří k vinorodému kraji jižní Moravy. Oskeruše u Josefova však
vypovídá nejen o tradici, ale i o jejím přetržení v době socialismu. Na konci 70. let došlo ke scelování
pozemků pro JZD Prušánky, které měla údajně provázet i likvidace 700 stromů. Majitel jednoho z
pozemků, sedlák Štěpán Lekavý, si ovšem na úřadech vymohl potvrzení o tom, že „jeho“ oskeruše je
chráněná, čímž zamezil jejímu pokácení a strom zachránil. Druhé nebezpečí přišlo záhy: Dělníci, kteří
stromy káceli, o rozhodnutí nevěděli a oskeruši se snažil vytrhnout ze země za pomocí strojů. Strom
měl naštěstí pevné kořeny. Ještě po několika letech však byly na jeho kmeni patrné stopy od lana,
kterým měl být vytržen.
Jeřáb oskeruše (Sorbus domestica) je opadavý, listnatý ovocný strom. V našich podmínkách se dožívá
300 až 500 let, v jižní Evropě až 600 let. V České republice je tato dřevina vzácná a vyskytuje se v
Českém středohoří a na jihovýchodě Moravy. Plodem oskeruše je malvice. Tvar plodů je různý, může
být kulovitý, hruškovitý nebo i vejčitý. Barva žlutozelená až hnědozelená, na straně přivrácené ke
slunci oranžová až červená. Plody jsou sladké, šťavnaté a aromatické, ale pro konzumaci je vhodné je
nechat uležet do té doby, než zhnědnou, tzv. zhniličkovatí. Plody je možné po uležení konzumovat
bez jakékoliv další úpravy, je možné z nich dělat kompoty, marmelády, či je usušit. Po umletí
sušených oskeruší je možné prášek používat k ochucování jídel (má příchuť skořice). Dále se používá
ke konzervování jablečného moštu či jiných ovocných šťáv. Další možností je výroba likérů či velmi
kvalitní pálenky – oskerušovice.
Aleje oskeruší jsou například v Tvarožné Lhotě u Strážnice.
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V Lanžhotě 23.11.2015
Informace o projektu „Stromořadí pro Region Podluží“.
Na základě doporučení Řídicího výboru konaného dne 15.3.2012 byly dne 16.4.2012
schváleny k podpoře projekty v rámci 27. výzvy Operačního programu životní prostředí.
V rámci oblasti podpory 6.3 - Obnova krajinných struktur, byl také schválen k financování
projekt svazku obcí Regionu Podluží „Stromořadí pro Region Podluží“.
Přípravy projektu byly odstartovány již v roce 2008, přičemž žádost včetně komplexní
dokumentace mohla být do operačního programu předložena v červenci roku 2011. Přípravu
podkladové dokumentace podpořil také Jihomoravský kraj v rámci Programu rozvoje
venkova JMK.
Spolufinancování z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu životní prostředí
bylo schváleno ve výši 90% předpokládaných celkových výdajů projektu, které v úhrnu
přesahují 4,8 mil. Kč. Zapojené členské obce budou tak „ozelenění“ Podluží spolufinancovat
ze svých rozpočtů ve výši 10% těchto výdajů.
V rámci realizace projektu byla realizována nová výsadbu téměř 2500 kusů stromů v
souhrnné délce vysazovaných úseků přesahující 40 km.
Jednalo se o následující úseky podél komunikací mezi obcemi regionu:
1) Lipová alej z Dolních Bojanovice do Lužic
2) Smíšená alej z Josefova do Dolních Bojanovic
3) Ořešáková alej z Josefova do Lužic
4) Švestková alej z Josefova do Prušánek
5) Smíšená alej na Nechory
6) Smíšená alej z Mikulčic do Moravské Nové Vsi
7) Ovocná alej z Prušánek do Moravské Nové Vsi
8) Lipová alej z Týnce do Hrušek
9) Smíšená alej na Tvrdonice
10) Ovocná alej z Prušánek do Moravského Žižkova
11) Třešňová alej v Novém Poddvorově
12) Smíšená alej ve Starém Poddvorově
13) Smíšená alej z Břeclavi do Ladné
14) Švestková alej z Ladné k železniční stanici
Pro Region Podluží je to po vybudování regionální rozhledny „Na Podluží“ u Nového
Poddvorova, další velmi významný projekt, na jehož společné realizaci se členské obce
vzájemně dohodly.

