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Dětské hody

Olympijský běh

SLOVO STAROSTY
Podzimní dny nabírají na kráse. Léto vybarvilo listy do duhových barev podzimu,
bobulky hroznů dozrávají do pozdněsběrových přívlastků a všude se lisuje, všude kvasí
hroznový mošt…
Podzimní rovnodennost je oslavou sklizně,
oslavou všeho, na čem jsme celý rok pracovali, co vydalo své plody.
Vážení spoluobčané přeji vám krásný podzim plný hojnosti, tvořivosti a radosti.
MVDr. Dušan Horák
starosta obce

Zprávy z radnice
Už bych asi nechtěl být dítě školou povinné, protože ty letní prázdniny jsou snad rok
od roku „kratší“. Přesto věřím, že si většina
dětí i Vás dospělých odpočinula a teď vzhůru
do školy a do zaměstnání. Jak jsem psal minule, že věřím, že už nás nic zlého nepotká,
tak přece si příroda vybrala další daň v podobě přívalových dešťů a vody s blátem v obci.
Obec nechá nainstalovat samočistící česle
na vpusti do zatrubněného potoka, a také
bude v nejbližší době řešit lepší odtokové
poměry na dolním konci na ulici Slovácká
a Malá strana, a také jedná s Lesy ČR ve
věci Obory.
Snad se nám z investičních akcí podaří
do konce roku řešit „částečně“ vodovod

do Platového. Uvozovky jsou tam schválně,
protože po velkém tlaku ze strany majitelů pozemků na vybudování vodovodu se nakonec
ukázalo, že jejich představy zahájení nějaké
výstavby vinařství a sklepů jsou v horizontu
5 a více let. Tak vybudujeme vodovod tam,
kde je potřeba, kde už sklepy stojí a horizonty
prostě nebude obec momentálně řešit.
Řeší se schody ke kostelu - investorství
bylo převedeno na farní úřad Mutěnice s tím,
že velkým přispívatelem bude obec Mutěnice. Podařilo se díky radním jihomoravského
kraje ing. Antonína Tesaříka a Romana Celého získat dotaci z rozpočtu jihomoravského
kraje ve výši 500 000,-, tak pevně věřím, že
spojením všech prostředků tato stavba bude
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po vybudování sloužit následujícím generacím minimálně stejně, jak od doby, kdy na ni
přispěl i náš prezident T. G. Masaryk.
Když píši tento příspěvek, jsem na dovolené na Šumavě. Je to velká turistická oblast,
která se řídí docela přísnými pravidly. Přál
bych všem ničitelům zařízení v naší obci ať
v centru obce, Pod Búdama, na cyklostezce
Mutěnka nebo vlastně všude, aby mohli vidět
a poznat, že to jde i bez toho ničení. Já ale

nevěřím, že tito naši „spoluobčané“ se sem
vůbec někdy podívají. Bohužel jejich omezený svět jim to ani nedovolí. Vám ostatním ale
přeji mít radost z vybudovaných věcí v obci,
které slouží nejen nám, ale i k nám přijíždějícím turistům.
Vinaři - hodně zdravých hroznů, hodně
stupňů a málo (dvounohých a okřídlených)
špačků.
Petr Bíza
místostarosta obce

Usnesení z X. veřejného jednání Zastupitelstva
obce Mutěniceze dne 28. června 2016

A. ZO vzalo na vědomí:
1. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO VITIS – Čejkovice, Mutěnice,
Velké Bílovice za účetní období roku 2015
2. Závěrečný účet DSO VITIS – Čejkovice,
Mutěnice, Velké Bílovice za rok 2015
3. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mutěnka za účetní období roku
2015
4. Závěrečný účet DSO Mutěnka za rok
2015
5. Výroční zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ
Mutěnice
6. Informaci starosty ve věci insolvenčního
řízení majetku paní Havlíkové

2.

3.

4.

B. ZO schválilo:

5.

1. MPZ č. 6/2016 prodej pozemku p.č.
1458/1 v k.ú. Mutěnice o v ýměře
10 m2 za cenu dle znaleckého posudku
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ve výši 3.200,- p. P. Hanákovi, Mutěnice,
za účelem dotvoření pozemku u RD
MPZ č. 7/2016 výkup pozemku p.č.
1681 v k.ú. Mutěnice o výměře 11 m2 za
cenu dle znaleckého posudku ve výši
4.400,- Kč od vlastníků p. J. Forcha,
Mutěnice a p. L. Jánského, Zlín každý
id. ½ - pozemek pod kapličkou sv. Anny,
která je ve vlastnictví obce Mutěnice
Smlouvu o zřízení věcného břemene č.
HO - 014330038271/001 mezi Obcí
Mutěnice a E.ON Distribuce a.s. České
Budějovice –přípojka NN Benešovský
Smlouvu o zřízení věcného břemene
č. HO-014330038173/001 mezi obcí
Mutěnice a E.ON Distribuce a.s. České
Budějovice – přípojka k NN Kmenta
Smlouvu o zřízení věcného břemene
č. HO-014330038527/002 mezi obcí
Mutěnice a E.ON Distribuce a.s. České
Budějovice – přípojka k NN Šupa

6. Účetní závěrku za účetní období r. 2015,
výsledek hospodaření z hlavní činnosti ve
výši 21 072 059, 53 Kč a z hospodářské
činnosti ve výši 1 606 391,44 Kč včetně
rozděleného výsledku. Hospodářský
výsledek bude evidován na účtu 432 –
nerozdělený zisk a hospodářský výsledek
z hospodářské činnosti bude zapojen do
rozpočtu obce jako příjem rozpočtu.
7. Závěrečný účet Obce Mutěnice za rok
2015 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Mutěnice za rok
2015

8. N á v r h r o z p o č t o v é h o o p a t ř e n í č.
3/2016 navýšení příjmů o 10 030 500,Kč a navýšení výdajů o 10 000 000,-Kč.
Po provedení rozpočtového opatření budou celkové příjmy ve výši 65 645 100,výdaje ve výši 87 443 000,- Kč
9. Dofinancování projektu „Mutěnice –
dopravní automobil“ z dotačního titulu
0154D24 Dotace pro jednotky SDH obcí
v plné výši z rozpočtu obce Mutěnice

Naše obec recyklací elektrospotřebičů
výrazně ulevila životnímu prostředí
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování
společnosti ASEKOL vyplývá, že občané
naší obce v loňském roce vytřídili 110 televizorů, 34 monitorů a 887,98 kg drobných
spotřebičů. Tím jsme uspořili 43,49 MWh
elektřiny, 1948,43 litrů ropy, 194,51 m3 vody
a 1,82 tun primárních surovin. Navíc jsme
snížili emise skleníkových plynů o 9,85 tun
CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů
o 38,09 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že
zpětný odběr elektrozařízení (i těch nejmenších), má nezanedbatelný pozitivní dopad
na životní prostředí. Když si uvědomíme, že
recyklace běžných 100 televizorů uspoří
spotřebu elektrické energie pro domácnost
až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů
ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní
zprávou pro uživatele počítačů také je, že
odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří
spotřebu energie potřebnou pro chod note-

Loni občané odevzdali k recyklaci 110 televizorů, 34 monitorů a 887,98 kg drobného
elektra
Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik
let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát
vypovídající nejen o přínosech třídění televizí
a počítačových monitorů, ale také o velkém
významu sběru drobných spotřebičů jako
jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické
energie, ropy, uhlí, primárních surovin či
vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra
ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké
množství jsme snížili produkci skleníkových
plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu.
Informace vycházejí ze studií neziskové
společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných
elektrozařízení.
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booku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří
tříděním takto zásadně přispívají k ochraně
životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
Studie LCA posuzuje systém zpětného
odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí
jejich sběr, dopravu a zpracování až do
okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí

vyřazených spotřebičů do nového produktu.
Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na
životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin,
emise do ovzduší, vody a produkce odpadu.
Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr
elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to
ve všech aspektech.

Odpadové hospodářství
Co nového ve společnosti Skládka Hraničky?
Podzim je vždy ve znamení sklizně všech
zemědělských produktů, v naší oblasti
samozřejmě zejména hroznů révy vinné.
Po vylisování lahodné šťávy vždy zůstávají
zbytky v podobně stopek a slupek z hroznů.
Proto stejně jako v minulých letech budou
v Prostřednici přistaveny dva kontejnery na
mláto. K těmto kontejnerům bude přidán
i jeden kontejner na zbytkový komunální
odpad, který vzniká při vinobraní (pytle od
cukru, igelit apod.). Jelikož se mláto zpracovává na kompostárně v Hraničkách, prosíme
občany, aby skutečně plnili kontejnery na
mláto mlátem a kontejnery na komunální
odpad ostatním odpadem, který vzniká ve
vinných sklepech, nikoliv tak, že občané tam
budou vysypávat své popelnice a budou se
zbavovat nebezpečných odpadů. Již první
dny po přistavení kontejneru byl kontejner
plněn cihlami, vyřazenými elektrospotřebiči
a podobným materiálem. Přistavenými kontejnery má být občanům usnadněna krásná
část roku – vinobraní, ale pokud budou kontejnery zneužívány, může se stát, že budou
po dohodě s vedením obce odstraněny.

Skládka a sběrný dvůr nejsou tak daleko,
a pokud mám naložen vozík nebo vlečku
smetí, snad není problém zajet na skládku
nebo sběrný dvůr.
Podzim je i obdobím orby a hnojení polí.
Proto je ta nejsprávnější doba zamluvit si na
kompostárně kompost, který je zaregistrovaný jako organické hnojivo. Pokud máte
zájem, volejte na tel. 602 101 245 nebo pište
na email: skladka@mutenice.cz, případně se
zastavte v kanceláři v areálu skládky osobně.
Do budoucna by měl být kompost ještě kvalitnější. Podařilo se nám totiž získat dotaci na
dovybavení kompostárny novým traktorem,
mísícím a drtícím vozem, a také lopatou na
třídění hotového kompostu. Stroje by měly
být uvedeny do provozu ke konci tohoto roku.
V obci dále přibylo kontejnerů pro odkládání bioodpadů během celého roku. Bylo také
vytvořeno zcela nové „hnízdo“ s nádobami
na tříděný odpad u nové bytového domu
na Ovčírnách. Kontejnery nám bezplatně
zapůjčila společnost EKOKOM. Žádali jsme
o mnohem více kontejnerů s cílem dovybavit
i stávající místa, ale bohužel poptávka letos
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převyšovala nabídku. Máme příslib, že v příštím roce by se to mělo podařit a měl by se
tím jednak zvýšit komfort pro naše občany,
ale i zvýšit množství vytříděného odpadu na
úkor odpadu uloženého na skládce, k čemuž
budeme určitě zavázání v novém Plánu odpadového hospodářství obce Mutěnice, který
se právě zpracovává.
V loňském roce bylo uvedeno do provozu
překladiště TKO. Zařízení naplňuje naše
očekávání. Komunální odpad z překladiště

vozíme do brněnské spalovny, kde dochází
k tzv. energetickému využití odpadu a vzniká
elektřina a teplo. Vloni jsme odvezli do spalovny přesně 2 728 tun komunálního odpadu, v podstatě stejné množství máme letos
už za 8 měsíců. Nárůst jsme zaznamenali
hlavně v srpnu, kdy díky zvýšení frekvence
návozů (2 kontejnery dohromady o celkové
hmotnosti cca 22-23 tun denně) jsme překonali hranici 500 tun! Opačným směrem
vozíme škváru vzniklou spálením odpadu ve
spalovně. Škvára splňuje všechny podmínky
k uložení na skládce a plní úlohu materiálu na
technické zajištění skládky. Vše je v souladu
s plány odpadového hospodářství ČR i Jihomoravského kraje.
Provoz skládky TKO ale čas od času přináší i drobné komplikace. V pondělí 22. srpna
v odpoledních hodinách vypukl na aktivní
části skládky o rozměru cca 20 x 40 metrů
(místo, kde se aktuálně ukládá odpad) požár.
Zřejmě samovznícením došlo k zahoření
odpadu, který byl toho dne na skládku
přivezen. Naštěstí se požár podařilo přivolaným jednotkám hasičům poměrně záhy
uhasit. Nevznikla žádná škoda na majetku
ani na zdraví občanů. V žádném případě ale
nehrozilo, že by se požár rozšířil na celou
skládku, či dokonce na okolí. Vrstvy odpadu
jsou v souladu s provozním řádem skládky
průběžně zasýpány inertním odpadem (zemina, suť, kamení), takže požár se prakticky
rozšířit ani nemůže. Samozřejmě, každá tato
událost není příjemná, ale věřím, že se jednalo o skutečně výjimečnou událost, která
se znovu nebude dlouho opakovat, byť díky
složení třeba odpadů, které lidi vhazují do
popelnic, to nikdy nepůjde zcela vyloučit.
Na závěr je určitě dobré si připomenout
poplatky a otevírací dobu, která je již několik
roků stejná. Není nutné zdůrazňovat, že otevírací dobu je nutno dodržovat a nelze uložit
odpad mimo tyto hodiny. Děkujeme!

Nové místo s kontejnery na tříděný odpad
- ul. Na Ovčírnách

Kontejnery na mláto - ul. Prostřednice
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Poplatky pro místní občany a firmy
na skládce + kompostárně + sběrném dvoře:

Komunální odpady...................................... 500,- Kč/t + DPH
Suť........................................................... 50,- Kč/t + DPH
N-odpady.................................................. bez poplatku!
vytříděné odpady na kompostárnu................ bez poplatku!
vytříděné odpady na sběrný dvůr.................. bez poplatku!

Provozní doba (pro všechny subjekty):
Po - Čt................... 7,oo - 14,30 hodin
Pá ........................ 7,oo - 14,00 hodin
Pro občany Mutěnic je provozní doba prodloužena a to:
v úterý ......................... do 17,30 hodin
v sobotu .................. 8,oo - 13,30 hodin
Petr Blaha, jednatel, Skládka Hraničky, spol. s r.o.

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ POD BÚDAMA
Poslední dobou často slýcháváme, že
v Mutěnicích s dětmi není kam jít, a že s budováním hřiště Pod Búdama zůstalo opět jen
u slibů. Za komisi pro výstavbu hřiště Pod
Búdama vás můžu ubezpečit, že intenzivní
práce na budování hřiště stále probíhají.
Bohužel sám za sebe musím konstatovat,
že vyřizovací proces se všemi dotčenými
orgány není právě jednoduchý. Začátkem
letních prázdnin byla na obec předána kompletní projektová dokumentace s vyjádřením
všech dotčených orgánů a proběhla pracovní
schůzka, kde jsme probírali a dolaďovali herní prvky, aby hřiště sloužilo pro děti věkové
kategorie 3-14 let. Rada obce poté vyhlásí
výběrové řízení.
V současné době nás brzdí fakt, že na
hřiště máme v rozpočtu obce vyčleněnou

částku, která pokryje pouze herní prvky
a část stavebních prací. Z tohoto důvodu
bude nutné provést rozpočtové opatření,
protože částka převýší daný rozpočet. Bude
potřeba vysadit také zeleň, která zastíní část
hřiště, aby se dalo schovat před sluníčkem.
To vše bude ještě chvilku trvat. Věřím, že na
nejbližším zastupitelstvu tento problém vyřešíme a ještě do konce tohoto roku se začne
hřiště budovat, aby ho na jaře děti mohly již
naplno využívat.
Závěrem bych chtěl říct, že i když se určitě
najde „nějaký odborník“, který bude hledat
chyby, věřím, že se podaří vybudovat pěkné
hřiště, které do areálu Pod Búdama zapadne.
Marek Ištvánek
zastupitel obce
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Výzkum na zbrodských rybnících
Kukačky a rákosníci: nesmiřitelní soupeři
hnízdící za mutěnickými humny
Možná jste si všimli, že v posledních sedmi
letech se v Mutěnicích každoročně koncem
dubna objeví skupinka lidí, kteří až do poloviny
července jezdí téměř každý den na rybníky
a něco tam dělají. Pokud se to k vám ještě
nedoneslo, tak vězte, že to je tým vědců a studentů z brněnského Ústavu biologie obratlovců
Akademie věd České republiky, kteří dlouhodobě sledují hnízdní biologii a chování kukaček
a rákosníků na Mutěnických a Hodonínských
rybnících.
Jistě většina z vás ví, že kukačka obecná si
na rozdíl od jiných druhů ptáků nestaví hnízdo
a o své potomstvo se nestará. Jak zahřívání
vajec, tak výchovu mláďat přenechává tento
hnízdní parazit jiným druhům ptáků (hostitelům).
K nejběžnějším hostitelům na rybnících patří
rákosníci. V typickém případě hnízdění kukačky probíhá následovně. Samice najde vhodné
hnízdo rákosníka, kam snese své vejce. Malá
kukačka se líhne po 11 dnech inkubace a již
za pár dnů po vylíhnutí vytlačí z hnízda všechna vejce nebo mláďata hostitele, a stane se
tak jediným mládětem, které adoptivní rodiče
krmí a zahřívají. Péče o toto cizí mládě ale trvá
déle, než kdyby se hostitelé starali o vlastní
potomky. Menší druhy rákosníků se navíc při
krmení kukačky nadřou nepoměrně více než při
výchově vlastních mláďat, protože kukačka má
při vylétnutí z hnízda kolem 80 g, zatímco čtyři
mláďata rákosníka obecného váží dohromady
jen 40 g.
Ptáte se, zda jsou hostitelé tak „hloupí“, že
nepoznají cizí mládě a ještě se o ně oddaně
starají? Odpověď není tak jednoznačná, jak by
se na první pohled mohlo zdát, a člověk by se
u ní měl zamyslet nad tím, jak a proč to v přírodě
takto funguje. I hostitelé se totiž mohou bránit.
Jednak se snaží stavět si hnízda tak, aby je
dospělé kukačky nenašly, jednak tyto nevítané

vetřelce velmi dobře znají a pokud se přiblíží
k hnízdu, tak na ně útočí a snaží se je od hnízda
odehnat. Jak jsme však zjistili, ani to často neodradí kukaččí samice od snesení vejce. I pak
mají ale rákosníci šanci se tohoto „danajského“
daru zbavit. Pokud jsou totiž schopni kukaččí
vejce rozpoznat, tak ho často z hnízda odstraní.
Ale nemyslete si, že je vždy snadné kukaččí
vejce vyhodit. Během dlouhého vývoje se totiž
u kukaček vyvinulo tak dobré mimikry ve zbarvení vajec, že ta jsou často od vajec hostitele
k nerozeznání. Paradoxní je, že zatímco vejce
kukačky často rákosníci rozpoznají a odmítnou,
kukaččí mládě nikdy nepoznají a starají se o ně
jako o vlastní. Celkově to je poměrně složitý
propletenec nejrůznějších přizpůsobení na
straně hnízdního parazita a protiopatření na
straně hostitele. Tento nesmiřitelný souboj
mezi rákosníky a kukačkami, jakož i mnohé
další otázky, náš tým dlouhodobě zajímají
a motivují k práci v terénu. A věřte, že čím déle
se kukačkám věnujeme, tím více zjišťujeme, jak
zajímavý vztah máme možnost na Mutěnických
rybnících sledovat.
Příspěvek připravil
pan RNDr. Petr Procházka, Ph.D.
vedoucí pracovník výzkumu.
Vedoucím projektu je
doc. Ing. Marcel Honza, Dr.
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Zprávy z knihovny
LOVCI MAMUTŮ
V úterý 14. června proběhla akce pro žáky
čtvrté třídy naší školy. Po domluvě s paní učitelkou Vachovou jsem pro ně připravila besedu
ke knížce, kterou četli ve škole. Nejdřív jsme si
společně přečetli něco o Eduardu Štorchovi
a děcka vyplnila krátký testík. Spisovatele měli
za úkol poznat na fotce, a také se dozvěděli
něco o ilustrátoru Zdeňkovi Burianovi. Tento
ilustroval většinu knížek s pravěkou tematikou.
Zahráli jsme si hru na lovce mamutů , při která
byly děti rozděleny do skupinek, a poté jsme
spolu shazovali mamuta do jámy. Této akce
se účastnilo 31 žáků.

MRKVIČKOVÁ ZMRZLINA
Ve čtvrtek 2. června navštívily knihovnu
nejmenší děti z mateřské školy. Byla pro
ně nachystána básnička o zajíčkovi a jeho
zmrzlině z mrkve. Básničku jsem jim pomalu
přečetla, a poté malí návštěvníci odpovídali
na jednoduché otázky z jejího obsahu.
Nakonec vybarvovali předtištěné kornouty
s kopečky zmrzliny. Byli moc šikovní a za
odměnu dostali malou sladkost.

Renata Nováková

Z historie obce
Z válečných deníčků vojáka 1. světové války
Ze sešitku č.4
29. 8.1916 – Kopali zákopy do 3,30 m.
30. 8. – Dověděli se, dovolené jsou zastaveny, již potřetí mně to selhalo. Inu, staň se
vůle Boží se mnou!
31. 8. – Od 10-11 škola.
1. 9. – V poledne si vyhřívám na slunci svoje
zkřehlé nohy … Dostal pochvalu za dobře
vyčištěnou pušku. Poprvé na vojně.
3. 9. – Jel na dovolenou z Trenta, přes
Insbruck, Salzburg. Ze Salzburgu vyjeli
o 8. hod. večer a ráno o 8. hod. byli ve St.
Hypolitě, ve Vídni o 11h.30 min. (zde chybí

data pozn. J.M.). V Regelsbrunn jsem koupil
3 pohledy – 30 h (zde je datum 7.9., pozn.
J.M.).
10. 9. – Neděle, první den doma.
19. 9. – Na zastávce před odjezdem zpět:
Bože, jak mi ta dovolená uplynula, opět
musím se loučiti. S Bohem moji drazí, volám
Vám z vůle Boží, na Shledanou!
20. 9. – Ve Vídni o 8. hod. ráno. Stavěl se
zase v Regelsbrunn. Z Vídně večer v 5.30.
21. 9. – O 8.15 v Salzburgu, přes Innomostí
a dál ke své posádce.
22. 9. – Už procházeli vesnice Rogno,
10

Rok 1917

Kanai, kde byl rozbitý kostel. Bohoslužebná
roucha po zemi …
5. 10. – Moje milá ženo Sidonko i dítky, proč
mi nepíšete, 1 lístek od Vás mám a já Vám
zaslala 5. 1.10. jsem jej obdržel, do dnes nic,
jak mně je úzko a smutno.
15. 10. – Ráno káva a malý kousek chleba
k ní, pak na stráži, v poledne polévka, maso
a trochu fazoli, po obědě ¼ l vína, ⅓ bal.
tabáku, vajíčko a ½ chleba. Mám po obědě
takový hlad, že bych ten chleba snědl celý.
Večer káva a zbytek chleba.
30. 10. – Fasoval sněhový plášť, kapuci na
hlavu, rukávník, rukavice s králičinou, nátepníčky, břišní pás a nákolenice.
22. 11. – Odpoledne mně řekli, že můj lístek
Johanovi neprošel cenzurou skrz to asi, že
tam psal jsem následující: že nebeře se zřetel
na stáří, že trpím nedostatek výživy, že se
sotva vláčím, atd. ….
23. 11. – Oznámena nám smrt našeho
Císaře Pána.
24. 11. _ Přísahali jsme novému Císaři Karlu
věrnost.
25. 11. – Dostal z domu bednu s 10 škatulky
zápalek, 3 svíčky, bochník chleba, vánočku
a trochu cukru.
26.11. – Proplétal chvojím zákopy.
13. 12. – Dnes sjely laviny dolů, u Brigády
asi 20 mrtvých a mnoho raněných.
15. 12. – Dostal od bratra Antonína balík:
chleba, cukr, hodinky za 12 k, které bohužel
nejdou a zapalovač za 5 k, ten je dobrý.
24. 12. – Řežu zde u řeky stromky (48 kusů)
na maskování silnice. Večer trochu čaje
s plesnivým chlebem, který jsem ušetřil, při
zásilce mi ta nejstarší půlka oplesnivěla. Obdržel na Štědrý den 10 feldpostek, 4 vánoční
pohlednice, cigarety, tužku, 2 ks zápisníků
a ostatní – jako dárky od vojska.
26. 12. – Dělal dvojité okno pro velitele
(jednoduchým naň táhne).

2. 1. – Časté stráže, i v noci, plno vší, musím
se stále škrabat, jak vše svrbí.
3. 1. – Na oběd polévka a trocha hořké
rápky, kdyby nebyl velký hlad, ani prase by
to nežralo, nechutné, nemastné, bez jíšky
a hořké.
4. 1. – Viděl jsem, jak u silnice pochovávali
ty zasypané z laviny.
6. 1. – Dělal topora do lopat. Přišel rozkaz,
že v sobotu odpoledne je volno, čistit si
mundur a činit pořádek, v neděli odpoledne
je vůbec volno.
11. 1. – Naříká si, jak hladoví, co komu dělal.
13. 1. – Ostříhali nám všem vlasy.
14. 1. – Dostal od bratra Antona balík (chleba, ¼ kg slaniny a ¼ kg kostkového cukru.
18. 1. – Přišla telegrafická zpráva k přesunu.
Měl jsem už před pochody strach, jak to
zvládne. Proto je zde psaná modlitba, aby
mu byli všichni svatí nápomocní. (Modlitba
chybí-pozn. JM)
19. 1. – O 9 hodině večer pochod do Borgo,
kam došli o 1 h 30 min. s půlnoci.
Na konci zase seznam odeslané a obdržené
lístky: odeslal od 19.8. 1916 do 8.1.1917 Sidonii 28, Johanovi 11, Antonovi 4, rodičům
8 a další …..
Ze sešitku č.5
20. 1. – O 1.30 po půlnoci došli do města
Borgo, město opuštěné, kostelní klenba na
několika místech rozbita.
21. 1. – Pěšky do Levica, krásný kostel,
vlastně Dóm, však opuštěný: Ukonči již, Pane
Ježíši tuto válku, ku oslavě Tvého jména …
22. 1. – Vlakem do Villachu
23. 1. – O 11. hodině dojeli do Lublaně
(dnes hlavní město Slovinska) a dále vlakem
do města Divače v Krjině, v dědině Potoče
ubytování a nocleh ve stodole na půdě.
28. 1. – V neděli, šli jsme do kostela na mši
sv. (Naposledy byl na mši doma při dovole11

že mu též bude zima, že mám revmu v nohou.
Dal mi za to znovu facku. Odpouštím mu to …
9. 2. – Je mi zima, sedím na svém Ruksaku
…. Člověka opouští všechna chuť k žití …
hned bych z polní stráže utekl k Italům, ale
však doufám, že Pán Bůh dopouští, avšak
neopouští … Byli již zabiti 1 četař, 1 svobodník a 2 zranění …
13. 2. – Ten Ofic, Stelverheter se jmenuje
Ceha, je to stolář z Moravské Třebové, co
mi dal ty facky …
20. 2. – Pracovali od večera 9 hod. do 3 hod.
ráno, sebral mi někdo pušku, nevím, co za
to obdržím.
21. 2. – Za pušku nic nebylo.
23. 2. – Střelby, střílel jsem jako jeden z těch
nejhorších na 300 kroků 3 x jen trefil. Velitel
mi nadal, že nechci poslouchat německy. Večer jdu na besedu k sousedovi ke 2. Setnině.
25. 2. – Neděle. Na cvičišti bylo kázání, pak
byla mše sv., při níž hrála vojenská kapela.
27. 2. – Obdržel jsem od Johana balíček –
10 balíčků tabáku. S chuti jsem si zakouřil.
6. 3. – Co obdržím v balíčku od Štefky,
musím si vše nosit v Ruksaku, jinak se zde
krade. Večer na stráži, pak jsem byl ½ hod.
uvázán za to, že když mě Hloužek vystřídal,
nepřišel s ním svobodník, měl jsem tam
zůstati, nebolelo to, ale byl to můj první trest
na vojně.
13. 3. – Dostal dvě bedničky, od ženy
a bratra Johana, něco jsem dal k uschování
k Rudovi Š.
19. 3. – Odpoledne šel s ostatními na pohřeb
padlému plukovníku.
20. 3. – Házeli jsme ručními granáty … také
u velikonoční zpovědi.
21. 3. – U sv. přijímání, odpoledne zkouška
masek v komoře.
Ke konci seznam: Obdržené dopisy, odeslané dopisy.
Pokračování příště.
Ing. Jaroslav Mihola

né). V noci se mi zdálo o svatbě (proč se mi
zdává jen o samé svatbě?).
29. 1. – V hospodě mně ukradli peněženku
s obnosem 4x20 h = 80 h.
1. 2. – Jedeme směrem k Terstu, pak šli na
Domberg.
3. 2. – Sešel jsem se v poledne se sousedem
z dědiny.
4. 2. – Neděle, večer jsem šel k 2. Setnině
k němu na besedu.
5. 2. – Večer odchod do zákopů.
6. 2. – Máme prý zde býti 10 dnů, nevím,
zda to přečkáme.
7. 2. – Hlad mám pořád, o poledni obdržel
lístek od Vojtěcha, právě udeřili 2x28 cm
v průměru nedaleko nás (???), až se člověk
otřese Bože, Bože to je hlad a zima pořád!
8. 2. – Jsem byl v papučích a za to mi ten
neurvalec Ofic, Stelverheter dal pohlavek, já
na to odpověděl, že až on bude starý jak já,
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½ pátek Sv. Očišť. P.M.
v noci mně hrozně záblo do noh
a hladný jsem byl, už jsem tolik
utratil Bože aspoň zemáky kdybych
se mohl nasytiti ráno byl večer.
Rozkaz od 8-8.30 cvičení (??) o 9.25
prý pujdem do Kostela (,) ráno však byl budík
o 3.30 m rozkaz že jsme na cestu připraveni
o 6.25 byla káva a pak jsme tam stály do 7 hod 25
šly jsem zpět do Divača přišly jsme tam o 9.30
šel jsem něco shánět k jídlu dostal jsem
černou kávu bez cukru 20 h
v obchodě jsem si koupil 15 kusu
Piškotu za 3 K a za 1 K pepřcukratek Bože
škoda peněz za to avšak včera byl
ten cvibak k jídlu který nemáme chléb jsme nefasovaly tak

je velký hlad o 10 jsme vstoupily
do vozu a o 12.25 jedeme
s pánem Bohem k Terstu
v druhé stanici za Divačem byl
menáž polévka s nudlema
jako z otrub a kousky masa
v ní dosti toho bylo jen že to zapachalo
o 1 h 25 m cestou jsem šel
koupit ještě za 60 h cukrovych bombonu
o 5 hod vystoupily v Reinfenbergu tam jsem
koupil opět za 180 h bombonu
pak jsme šly pěšky až do Dornberg tam jsme ubytovaní
večer ještě káva bez všeho
když již jsme zezutí spaly
byl Alarm o 10.3. prvně Alarm pak mi daly
příděl vlastně (??) kus chleba a šel spát obutý
do rána trochu sněhu nasněžilo .
Přepis J. M.
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KULTURA
Dětské hody
V neděli 19. června 2016 v čele se stárky
Lenkou Dvorackou, Rostislavem Duhajským,
Kateřinou Kabelovou a Šimonem Esterkou
vyšel od obecního úřadu krojovaný průvod,
čímž byl zahájen další ročník tradičních Dětských hodů. Do kroku s chutí vyhrávala DH
Vinařinka. Kromě malých nadějí mutěnické
chasy byli v průvodu k vidění CM Fanynka
a FS Mašlička.
Jakmile průvod dorazil na hodové sólo
do amfiteátru Pod Búdama, stárci zahájili
zábavu zpěvem písně Tluču, tluču. Dále
následovalo jejich sólo a tradiční vynášání
završené přípitkem. Stárci tyto všechny své
povinnosti zvládli s velkým přehledem, za
což ode všech sklidili zasloužený potlesk.
V pestrém programu, kterým všechny přítomné příjemným slovem provázela Kateřina
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Prátová, ukázali své umění jak stárci, tak
i CM Fanynka a FS Mašlička. Díky štědrým
sponzorům se mohla tak jako každoročně
uskutečnit i bohatá tombola. Pro děti bylo
dále připraveno Hodinkové sólo, kde mohly
nejen předvést své taneční umění, ale také
za něj byly odměněny v podobě pohárku vína
a sladkých hodinek. Volnou taneční zábavou
pak do večera provázela DH Vinařinka.
Chasa Mutěnice tímto děkuje všem účinkujícím jmenovitě Obci Mutěnice, dětem
a vedoucím CM Fanynka a FS Mašlička
za velmi povedený ročník Dětských hodů.
V neposlední řádě patří náš velký dík Vám,
rodiče, kteří jste si dali námahu s přípravou
Vašich dětí na celé Dětské hody. Nemálo tím
přispíváte k udržení a rozvoji tradic našich
Mutěnic.
stárci a mutěnická chasa

Dětská Olympiáda
Odměnou za jejich odvahu a pěvecké úsilí
jim byla menší bonboniéra.
Sladkou tečkou na konec zábavy pro nejmenší byl monstrózní ohňostroj.
Večerní zábavy pro dospělé se ujala opět
skupina Fair Play s do Mutěnic přiženěným
kytaristou Vlastikem Leciánem. Tito zahráli
na přání písničky známých hvězd a dle
potlesku a stále zaplněného parketu bylo
poznat, že jsou návštěvníci akce s hudební
produkcí spokojení.
Celková účast byla dobrá, přišlo 119 dětí
a necelá stovka dospělých se zúčastnila
večerní zábavy.
Pořadatelé tímto děkují všem sponzorům,
mutěnickým fotbalistkám a hlavně dětem, za
jejich úsměvy a rozzářené tváře.

Jako už dva roky předtím i toto léto se
rozhodli členové FK Staří páni Mutěnice
zorganizovat pro děti zajímavý den plný
her a soutěží. Letos se Olympiáda konala
v sobotu 20. 8. v prostorách amfiteátru
a na přilehlých sportovištích. Pro děti byla
připravena spousta disciplín, soutěží a cen.
Malí soutěžící si letos poprvé zkusili chůzi
na chůdách, pro menší děti byly místo chůd
nachystány dřevěné kostky s provázky. Na
každém stanovišti po splnění úkolu obdržely
drobnou odměnu a po splnění všech disciplín
na ně v cíli čekal diplom a medaile.
K další zábavě byl pro děti připravený
skákací hrad a minizoo.
V podvečerních hodinách si zařádili na
dětské diskotéce a skupina Fair Play pro malé
zpěváčky připravila soutěž Karaoke.
Zkusit si zahrát na zpěváka se odvážilo
20 jednotlivců, někteří zpívali v menších
skupinkách.

Renata Nováková

Z činnosti kulturní komise
v uplynulém období
Kulturní komise Obecního úřadu Mutěnice
i v uplynulém čtvrtletí pořádala několik akcí.
Protože je letní období, tak se všechny konaly
v letním amfiteátru Pod Búdama.
V pátek 15. července se uskutečnila taneční zábava s uherskohradišťskou skupinou
Reflexy.
Za pěkné letní noci se asi dvě stovky návštěvníků pěkně bavilo.
V sobotu 27. srpna zahráli Pod Búdama bojanovičtí Šroti. Koncert se konal u příležitosti
desátého výročí založení této mladé kapely.

Spolu s nimi bavily početné publikum i další
skupiny, které jim přišly popřát do dalších let
aktivní činnosti.
V pátek až neděli 2. – 4. září se konaly
tradiční Mutěnické vinařské dny. Během
víkendu se v amfiteátru vystřídalo více jak
tisícovka diváků. Větší polovina jich přijela
ze všech koutů naší vlasti i Slovenska. Více
o této vinařské slavnosti se dočtete na jiném
místě Našich Mutěnic.
Vladimír Trávník
předseda komise
15

Pozvánky

Mutěničtí Mužáci
Vás zvou na

koncert k 15. výročí založení sboru
v pátek před hody 18. listopadu 2016

v 18 hodin v kulturním domě v Mutěnicích
V programu vystoupí řada hostů.
Hudební doprovod zajistí také letos patnáctiletá

CM Grajcar z Dolních Bojanovic
Celý večer bude moderovat František Čech.
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Stárci, krojovaná chasa a obec Mutěnice Vás srdečně zvou na tradiční

ZAHRAVANÍ HODŮ
Sobota 22. října 2016
PROGRAM:
15:30

Průvod od kostela sv. Kateřiny ke KD

20:00

Večerní zábava, k tanci a poslechu hraje DH Ištvánci

Stárci, krojovaná chasa a obec Mutěnice Vás srdečně zvou na tradiční

KATERÍNSKE HODY
19. - 22. listopadu 2016

PROGRAM:

Sobota 19. 11.

– 20:00 zábava s kapelou Massage

Neděle 20. 11.

– 14:30 průvod pro stárky
– 20:00 večerní zábava
K tanci a poslechu hraje DH Vracovjáci

Pondělí 21. 11.

– 15:30 průvod obcí
– 20:00 večerní zábava
K tanci a poslechu hraje DH Ištvánci

Úterý 22. 11.

– 20:00 zábava s recesí domácí a přespolní chasy
K tanci a poslechu hraje DH Lácaranka
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Vinařské třídenní v Mutěnicích
dílem veliký úspěch, a proto tato hra byla
i zfilmována Karlem Lamačem, jedním z nejúspěšnějších režisérů své doby. I obsazení
rolí, které obsadili herci jako Oldřich Nový,
Věra Ferbasová a další herecká esa, zaručovala úspěch. A šardičtí se s touto divadelní
klasikou vypořádali velmi dobře. To nakonec
dokazovaly ohlasy publika a jeho častý potlesk. Sedmdesát let staré gagy vyvolávaly
salvy smíchu jako před mnoha lety. Diváci
se prostě dobře bavili.
Druhý den
Vesnicí opět prošel průvod účinkujících.
Pestré kroje, dechovka a dva jezdci na koních v čele průvodu rozzářili celou vesnici
a všem sdělovali, že Mutěnice slaví a slaví
to, co je pro Mutěnice typické, vinohrady,
víno a radost z nich.
Po příchodu do amfiteátru začalo pestré
odpoledne, první slovo moderátorky Blanky
Přidalové, pár slov místostarosty a už vystoupili herci na scénku Zarážání hory spolu
s Mužáky a chasou. Tradiční vystoupení letos oživil nový člen staré gardy v roli policajta.
Milan Dvoracký se tohoto úkolu zmocnil velmi
bravurně a dobře zapadl do své role.
Po Zarážání hory vystoupili nejmladší
Mutěňáci. Dětské soubory Mašlička a Súček
s dětskou cimbálkou Fanynka. Jsou to děti ve
věku 5 až 9 let. Děti jsou vždycky roztomilé
a nejinak tomu bylo i u nich.
Pak nastoupil sbor, o kterém už bylo napsáno snad všechno, Mužáci z Mutěnic.
A také to, že budou v listopadu slavit patnáct
let od svého vzniku, hovoří za vše. Hezké
písně, krásné a silné hlasy a nadšení zaujaly
diváky, a to hodně.
Dalším vystupujícím byli Mužáci z Hovoran. Hovoranští, kteří fungují teprve tři roky,

V Mutěnících byla opět jako každoročně
možnost se trochu oprostit od každodenních
starostí a práce a trochu se poveselit, setkat
se s přáteli, které jsme třeba už dlouho neviděli, popít prvního burčáku nebo dobrého
vína, prostě se zúčastnit Vinařských dnů.
Sluníčko zářilo jako o život, a tak vše probíhalo v pohodě, veselí a dobré náladě.. Ale
projděme si každý den podrobněji.
První den
Vždy v pátek probíhá nějaké divadelní
představení. Tentokrát to byla opravdu divadelní klasika. Přijeli ochotníci ze Šardic
s operetkou Na tý louce zelený, se kterou
začínají snad všichni ochotníci, protože je
zde téměř zaručen úspěch. A nejinak tomu
bylo i v pátek. Divadelní kus byl napsán již
v roce 1936. Její autor Jára Beneš, tvůrce
mnoha prvorepublikových her slavil s tímto
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hroznu a vzorků vín. Této akce se opět ujal
Milan Mráz s novým kladívkem, s velkou zaujatostí. Dražba vynesla 16 900 Kč. Tyto peníze budou věnovány jednomu z nejmladších
spolků. Spolek SAM, což znamená Spolek
Aktivní Mládeže. Celým odpolednem, jakož
i večerní besedou provázela CM Slovácko
ml. z Mikulčic.
Co ještě dodat ? Obří hrozen dodal již
tradičně ing. Břetislav Palička, vína do držby
věnovali mutěničtí vinaři a vinaři přespolní.
Místní vinařský spolek přichystal hezkou
výstavu hroznů mnohdy zcela neznámých
odrůd, vinaři ze spolku Bůdy se prezentovali
výbornými vzorky vín, mnoho návštěvníků
letos poprvé ochutnalo Trávníkův burčák.
Třetí den
Ten v y vrcholil slavnou mší svatou za
všechny mutěnické vinaře. Hodně navštívená
domácími i přespolními s hezkou atmosférou.
Co dodat na závěr? Na shledanou příští rok
na Mutěnických slavnostech vína v obvyklém
termínu.
Pavel Trávník

zvolili klasické písně, které všichni znali
a pobrukovali si spolu s nimi. Chlapi zpívali
s nadšením a s chutí. To divákům stačilo
a vyprovodili je spontánním potleskem.
Jedním z překvapení bylo vystoupení dívčího sdružení z Hodonína s dost originálním názvem „Erteple“. Jenom jejich nástup si získal
srdce diváků, a když začaly zpívat, většinou
velmi originální písničky, byly mnohokrát
přerušovány potleskem Z děvčat čišelo mládí
a bezprostřednost. Hledištěm šla hláška,
že ty vystupující jsou erteple sadbové snad
proto ,že teprve vydají své plody.
Každá akce má mít své vyvrcholení. TO měl
zajistit soubor Valašský vojvoda z Kozlovic.
Soubor ověnčený mnoha oceněními domácími i z ciziny. Už jenom nástup tohoto souboru sliboval velký zážitek, který vystoupení
jenom potvrdilo. Perfektní tance, perfektní
zpěv, perfektní hudba jednoznačně potvrdily
výjimečnost těchto mladých lidí z Valašska.
Vystoupení sborů sice skončilo, ale ne
celý večer. Diváky ještě čekala dražba obřího
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Podzimní povídání o dýních!
Mohou být malé či velké, kulaté, baňaté,
zploštělé, válcovité, hruškovité … Také jejich
zbarvení má mnoho variant, od žluté po sytě
oranžovou, bělavě krémovou či stříbrnou,
světle i tmavě zelenou. Slupky mohou být
jednobarevné, flekaté, kropenaté nebo pruhované, s hladkým, ale také hrbolatým nebo
žebrovaným povrchem. Pozor, jedlé a dobré
nejsou všechny druhy, některé se pěstují jen
pro dekoraci!
K nejoblíbenějším druhům patří dýně
Hokkaido. Má nejvyšší nutriční hodnotu,
obsahuje hodně vitamínů, je velmi chutná
a dobře se zpracovává.
Že je dýně zralá, pozná se podle stopky. Ta
nesmí být hladká a zelená, ale zdřevnatělá,
s drobnými suchými prasklinami. Slupka by
pak měla být tvrdá a matná. Plody je třeba
vybírat relativně těžké, ty lehké budou plné
semínek místo dužiny. Chcete-li dýni skladovat, dbejte na nepoškozenou slupku (aby
se nekazila) a stopku (aby nevysychala).
Kvalitní plody lze bez problémů skladovat jen
tak ve vzdušné a suché místnosti, o teplotě
mezi 10oC -18oC. Vydrží až 4 měsíce. Dají se
i zamrazit, kompotovat či vakuovat.
Takzvané zimní dýně (tedy všechny hokkaida, butternuty, buttercupy, špagetové
dýně, lakotu, luminu, také dozrálé patisony
a všechny ostatní dýně, které konzumujeme
v botanické zralosti) je dobré dát po sklizni
asi na 14 dní do pokojové teploty do suchého prostoru, aby došlo opravdu k úplnému
uzavření a zatažení stopky. Pro vlastní skladování je totiž ideální suchý prostor se stálou
teplotou okolo 15oC. Pokud takové podmínky
nenajdete, pak si dýně nechte v teplém bytě
(lépe tedy na chodbě, předsíni, kde není ale
20oC!). Není jim dobře ve vlhkém sklepě!

Dýně jsou téměř zaručeným zahrádkářským úspěchem. Rostou snadno, rychle,
dosahují mnohdy neuvěřitelných rozměrů.
Když se ale zeptáte přátel, jestli jim dýně
chutná, dost jich jen pokrčí rameny. Jíst dýni
u nás rozhodně není ještě tradiční. Pokrmy
jako dýňový koláč či dýňová marmeláda
pro mnohé mají mírně exotickou, nikoli ale
stoprocentní lákavou příchuť.
Dýně patří do čeledi tykvovitých (Cucurbitaceae), tedy do příbuzenstva okurek,
cuket a melounů. Jsou to popínavě-liánovité
jednoleté rostliny, pocházející ze Střední
a Jižní Ameriky. Semena příbuzných druhů
objevená v Mexiku pochází z doby 7000 –
5500 let před Kristem.
Dýni tvoří převážně voda (90%) a vláknina,
jen málo cukru. Obsahuje minerály: sodík,
měď, draslík, hořčík, železo, chlór, fosfor. Je
bohatá na provitaminy A (lutein, alfa a beta karoten), které způsobují její oranžové zbarvení.
Vláknina čistí trávící soustavu. Dýně také
působí močopudně, podporuje vylučování
toxinů, čímž ulevuje při chorobách ledvin,
snižuje hladinu tuků a cholesterolu v krvi,
pozitivně působí na imunitní systém, činnost
srdce a slinivku břišní. Regeneruje tělesné
buňky, kladně ovlivňuje léčení aterosklerózy,
revmatismu a dny. Jejich semínka, bohatá na
zinek ocení muži trpící potížemi s prostatou.
Dýně hýří plejádou barev, tvarů a chutí.
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Za ideálních podmínek vydrží dýně dle
druhu až rok. Jmenovitě: hokkaido 6 měsíců,
špagetová dýně 8 měsíců, rovněž tak lakota,
lumina i rok, i patisony (ale ty nejdou téměř
rozlousknout).
Samozřejmě, dýně určené pro uložení je
třeba kontrolovat a vyřadit všechny nahnilé,
poškozené a s nezaschlou stopkou!!! V průběhu skladování je třeba kontrolovat, zda
dýně neměkne, zda jí drží stopka (zvednutím
nebo popotažením) a zda nemění barvu nějak divně. Sice změna barvy je u některých
dýní jev přirozený, ale měla by být pozvolná
a stejnoměrná. Nechat dojít v teple byste měli
všechny zimní dýně, protože tím zesládnou
a stanou se stravitelnějšími – dojde k přeměně části škrobů na cukry. Takže nikoliv třeba
po koupení dýně ji hned připravovat (vařit,
péct), ale koupit, dát do kuchyně a počkat
asi 14 dní!!!
Dýně jsou opravdu jednou z nejméně
náročných rostlin, které lze pěstovat na

zahradě, či políčku. Je ale velmi náročná po
stránce závlahy a nepohrdne přihnojením.
Pokud však nebude mít dostatek vody, nesklidíme nijak velikou úrodu a místo velkých
dýní, sklidíme jen malé zakrslé dýněčky.
Ing. Jaroslav Mihola
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ŠKOLST VÍ
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MUTĚNICE
NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2016/2017
Ředitelka školy: Mgr. Marie Kujová
Zástupce ředitelky pro II.stupeň a ŠK:
Mgr. Vladimír Stupavský
Zástupce ředitelky pro I.stupeň a ŠD:
Mgr. Hana Lenertová
Zástupce ředitelky pro MŠ:
Zdeňka Puškelová
Hospodářka školy: Marta Jetelinová
Vedoucí stravování: Jana Zálešáková

III.A
III.B
IV.A
IV.B
V.A
VI.A
VII.A
VIII.A
VIII.B
IX.A

Mateřská škola

Mgr. Zuzana Horáková
Mgr. Drahomíra Čechovská
Mgr. Markéta Labudová
Mgr. Pavlína Lacinová
Mgr. Ivanka Vachová
Mgr. Stanislava Michnová
Mgr. Marcela Stupavská
Mgr. Milan Kovář
Mgr. Iva Kovářová
Mgr. Blanka Karbusová

Netřídní učitelé
Mgr. Lada Buchtíková
Mgr. Lenka Švédová
Štěpánka Krupicová – asistentka pedagoga
Učební plány a osnovy:
V prvním až devátém ročníku má škola vlastní
školní vzdělávací program s motivačním názvem „ Škola pro všechny“.
V mateřské škole dle vlastního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání –
„Tajemství stromu“.
ŠD: Dagmar Pochopová, Bronislava Prátová
Školní družina
Dvě oddělení školní družiny navštěvuje
60 žáků.
Školní klub
Kroužky školního klubu si vybírají žáci z nabídky školy, která je rozšířena nabídkami
jiných organizací. Výběr kroužků probíhá do
poloviny září.
Vedoucí kroužků jsou převážně učitelé, kteří
je vedou ve svém volném čase.

Počet tříd: 5
Počet dětí: 115 dětí
Třída Berušky: Bc.Zlatuše Bírešová
Lenka Trávníková
Třída Sluníčka: Věra Hanáčková
Marta Paulíková
Třída Kuřátka: Jana Mráková
Blanka Vaculovičová, DiS.
Třída Motýlci: Alena Lungová
Pavla Turzíková
Třída Medvídci: Bronislava Prátová
Dagmar Pochopová

Základní škola
Počet tříd: 14
Počet žáků: 276 žáků
Třídní učitelé v jednotlivých třídách
I.A
Mgr. Gabriela Komínková
I.B
Mgr. Jitka Olexová
II.A Mgr. Jitka Hamšíková
II.B Mgr. Irena Zajícová
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Jednodenní pololetní prázdniny připadnou
na pátek 3.února 2017.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou
od 13.3. – 19.3.2017.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek
13.dubna a pátek 14.dubna 2017.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty
1. července 2017 do pátku 1.září 2017.
Období školního vyučování ve školním roce
2017/2018 začne v pondělí 4.září 2017.

V prostorách ZŠ v odpoledních hodinách
probíhá výuka hry na hudební nástroje –
odloučené pracoviště ZUŠ Dolní Bojanovice
a soukromá hudební výuka p. uč. Nováka.

Organizace školního roku
2016/2017
Období školního vyučování ve školním
roce 2016/2017 začalo ve všech základních
školách ve čtvrtek 1.9.2016. Vyučování
bude v prvním pololetí ukončeno v úterý
31. ledna 2017. Období školního vyučování
ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek
30. června 2017.
Podzimní prázdniny připadnou na středu 26.
října a čtvrtek 27. října 2016.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23.prosince 2016 a skončí v pondělí
2. ledna 2017. Vyučování začne v úterý
3. ledna 2017.

Provoz školy
Ve všech budovách ZŠ a MŠ pracuje 6 provozních zaměstnankyň a 1 školník. Ve školní
jídelně se na přípravě jídla podílí 5 kuchařek
a 1 vedoucí stravování.
V novém školním roce přeji všem spokojenost založenou na spolupráci a vstřícnosti.
Mgr. Marie Kujová
ředitelka školy
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a vymýšlet vlastní nápady a podle nich tvořit.
V mateřské škole se všechny děti bez
rozdílu věku postupně učí mít rády své kamarády, být tolerantní, udržovat si kolem sebe
pořádek, starat se o své věci, být zdvořilé
vůči dospělým, neubližovat a nenechat si
ubližovat, dorozumět se s okolím, nebýt
sobecké, rozdělit se, nebát se, když je potřeba podřídit se kolektivu, ale také prosadit
se v něm.
A to není zrovna málo, viďte?!

Prázdniny uběhly, jako by měly rychlé nohy
a závodily s časem, na dovolenou zbyly jen
hezké vzpomínky a školáci se jen neradi
vypravili do školy základní a ti nejmladší do
školy mateřské.
Slzy a pláč provázely krůčky některých
těch nejmenších, ale sotva se trochu rozkoukali, už byli ve školce jako doma, ani se
jim nechtělo odejít s maminkou.
Tolik nového a zajímavého dění je ve školce
přivítalo. Hračky, kamarádi, pohádky, zpívání, tancování, malování, běhání a hry na
zahrádce. Paní učitelky stále něco nového
chystají. Je toho tolik, že na pláč se rychle
zapomíná.
Nejstarší děti se už vážně začínají připravovat na školu. Pomocníkem při cestě za
poznáním jim tentokrát bude vlastní deník
předškoláka, kam si budou zaznamenávat
zajímavé události a prožitky ze školky. Zapojí
své ilustrační a technické schopnosti a hlavně fantazii. Proto bude každý deník originál.
Potom se jim budou radostně plnit úkoly

Jana Mráková
mateřská škola

Organizace v obci

Sokol

Milí čtenáři,
zdravím Vás jménem mutěnického Sokolu
opět na stránkách tohoto zpravodaje. Léto
nám uběhlo jako voda. Slunce, které nás
neopouští ani teď v září, za což mu chceme
symbolicky poděkovat, nám vlévá do žil

energii, kterou využijeme pro další aktivity
spojené s naší organizací.
Dne 22.6.2016 se uskutečnil na hřišti u ZŠ
dětský olympijský běh, kterého se zúčastnilo
41 dětí. Jednalo se o 29. ročník celostát26

Děkuji za podporu Obecnímu úřadu Mutěnice.
Na konci školního roku jsme uspořádali
malé rozloučení s cvičebním rokem pro
naše nejmenší. Ve spolupráci s místním
kynologickým klubem, který nám propůjčil
prostory cvičáku a za odborné asistence
pana Jaroslava Brožoviče, který obsluhoval
vzduchovku, jsme připravili na poslední
čtvrtek v červnu táborák. Pro zpestření jsme
připravili dvě sportovní disciplíny, a to střelbu
ze vzduchovky na terč a hod kriketovým míčkem. Velké oblibě se těšila hlavně vzduchovka, ale ani kriketový míček nezahálel. První
místo ve střelbě ze vzduchovky obsadila
Elen Gebhartová s neuvěřitelným nástřelem
96 bodů (ze sta ☺ ) a v hodu dalekém zvítězil
David Trávníček s výkonem 34 m.

ně organizované akce pro děti i dospělé,
pořádanou Českým olympijským výborem
s podporou T-Mobile a Českého rozhlasu.
V letošním roce vyběhlo po celé republice
přes 52 000 běžců, z toho 37 000 dětí.
Na začátku si zájemci mohli namalovat na
startovní rovince obrázek běžce a zapojit
se i do malířské soutěže. V 18.00 byl přes
rozhlasovou stanici Radio-Žurnal odstartován
běh. Starší běželi trať 1000 m, mladší 500 m.
V tomto závodě nebylo důležité dosáhnout
nejlepšího času, ale radost ze sportovní
aktivity, která by se měla stát součástí využití
volného času. Děti byly odměněny drobnými
upomínkovými předměty a sportovním nářadím frisbee.
Pořádáním této akce jsme chtěli podpořit
větší zapojení dětí a mládeže do sportovních
aktivit a připomenout legendární osobnosti
českého sportu.
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Celou akci hodnotíme pozitivně, dokonce
přišli i někteří z rodičů dětí, a my jsme tak
měli možnost je poznat osobně, za což jim
chci poděkovat, že mají zájem o to, co dělá
jejich dítě ve volném čase. Ještě jednou patří
velký dík všem, kteří se na celé akci podíleli.
Dále Vás chceme informovat, že budeme
i v letošním školním roce usilovat o volné
termíny v tělocvičně pro pokračování našeho
sportovního kroužku pro děti. Více informací
se dozvíte už brzy na nástěnkách jednotlivých tříd ZŠ Mutěnice a případně na našem
webu www.sokolmutenice.cz . Pro zájemce
jsou fotky z našich akcí k dispozici na adrese
sokolmutenice.rajce.idnes.cz
O víkendu v polovině prázdnin jsme se
zúčastnili již tradičního „Višňákového turnaje

v Kobylí“. Z Mutěnic se do turnaje přihlásili
dva hráči, a to Terezie a Tomáš Mičolovi.
V průběhu turnaje bylo k vidění řada pěkných
výměn a dokonce se muselo dohrávat pod
umělým osvětlením, poněvadž jsme hráli
dvoukolově a hra se tak protáhla až do setmění. Celá akce se nesla v přátelském duchu
a všichni příznivci plážového volejbalu si přišli
na své. Tímto chceme poděkovat pořadatelům za pozvání a na příští ročník zkusíme
sestavit více týmů, které by se zapojily do
turnaje. Zvítězila místní dvojice Pavel Marek
a Alena Sovadinová.
Více o sportovních aktivitách na stránkách
www.sokolmutenice.cz
Tomáš Mičola
T. J. Sokol Mutěnice

Rodinné centrum Žofka
se představuje novým zájemcům
Motto:
„Jsme tu pro všechny, kteří chtějí trávit svůj
volný čas se svými dětmi aktivně, přejí si je
něčemu naučit, mají zájem o jejich všestranný rozvoj, ale také si potřebují odpočinout,
pobavit a setkávat se s dalšími rodiči a jejich
dětmi.“
V ulicích Mutěnic vídám poslední dobou
množství rodičů s malými dětmi a mám
z toho upřímnou radost. Bezesporu činí život
v Mutěnicích radostnější a pestřejší. Všem
rodičům, se kterými se osobně neznám, ale
i těm rodinám, s nimiž se pravidelně vídám,
bych na začátku nového školního roku ráda
představila činnost Rodinného centra ŽOFKA a připomněla, že ŽOFKA JE TU PRO
VÁS! A letos v novém...

RC Žofka je zapsaný spolek, jehož smyslem je sdružovat v Mutěnicích rodiny s dětmi.
Jeho název vznikl jako symbol pro den, kdy
Žofka stejně jako rodiny slaví svůj svátek
– 15. květen je totiž zároveň Dnem rodin
i svátkem Žofie.
Ze šestileté činnosti Žofky můžeme zmínit
pravidelnou přípravu a organizaci rodinných
akcí (Pohádkový les, Pálení čarodějnic, Rozsvícení vánočního stromu, adventní divadlo
na KD), výletů a zájezdů (např. ZOO Lešná,
divadelní představení ve Zlíně, v Brně) a také
pravidelné pořádání jarních a podzimních
Dětských burz na KD.
Druhým proudem v činnosti Žofky je
pravidelné setkávání rodičů a jejich malých
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dětí, což se nám daří naplňovat už sedmou
sezónu, a setkávání starších dětí v mimoškolních a zájmových kroužcích, které fungují
pod záštitou centra (např. oblíbené výtvarné
tvoření pro 2. stupeň ZŠ, Veselé pískání či
žhavé novinky – Divadelní kroužek Mraveneček a Streetdance).

Největším překvapením tohoto školního
roku by však mělo být nové místo společného setkávání – byt přidružený k ZŠ vedle
vchodu do školní jídelny. V době psaní tohoto
příspěvku je sice vše zatím „vzhůru nohama“,
ale pevně doufám, že do října – tj. zahájení
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pravidelné činnosti – bude vše potřebné
připraveno.
Na závěr tohoto krátkého představení našeho spolku je třeba zdůraznit, že základní
hnací silou Žofky je iniciativa členů sdružení
a příznivců a také finanční a materiální podpora Obce Mutěnice, sponzorů a dárců, které si
velmi vážíme, jsme za ni vděční a věříme, že
okruh nových zájemců o činnost i podporovatelů se bude nadále zvětšovat. V souvislosti
se stěhováním do nových prostor bych zároveň chtěla poděkovat Základní a mateřské
škole Mutěnice za to, že nám v uplynulých

šesti letech ochotně poskytovala „střechu
nad hlavou“ a vyjadřovala svou podporu.
Doufáme, že i Vám se bude v Žofce líbit
a přijmete ji za kamarádku Vaší rodiny!
Za organizační tým: Marie Ilčíková, Hana
Lenertová, Blanka Přidalová, Dana Jurčeková, Iveta Vaňková, Zuzana Pavková a Miroslava Sadílková
PS: Aktuální informace naleznete na
facebooku Rodinné centrum Žofka, na
plakátcích, kabelové televizi či v obecních
hlášeních.

„Léto, léto, krásné léto, bylo tu a odletělo...“ Pokud bychom hodnotili loňský
a letošní rok v počtu zásahů v letním období,
musíme počasí pochválit. Občasné přeháňky
a bouřky přinesly dost vláhy na to, aby půda
nebyla vyprahlá, tráva vysušená, a i když bylo
několikrát vyhlášeno riziko vzniku požáru
v tropických dnech, nebyl počet požárů tak
veliký jako vloni. Naše zásahová jednotka
několikrát vyjížděla k požárům: obilné pole
v Čejči, travní porost v Karlíně a v Čejkovicích, skládka v Mutěnicích. Jednotka
vyjížděla také k několika technickým pomocem. Na začátku prázdnin jejich pohotovost
a obětavost zase prověřila bouřka, která se
prohnala naší obcí.
Proběhlo 1. kolo výběrového řízení na
dodavatele dopravního vozidla, kterého se

zúčastnily firmy: JONAL, TOPCENTRUM
CAR a CITROEN Hodonín. Bohužel, dodavatel nebyl vybrán, a je tedy vyhlášeno 2. kolo.
Byly ukončeny všechny stavební, montážní
i úklidové práce půdních skladových prostorů v naší zbrojnici. Všechny podklady pro
kolaudaci zpracovává ing. Petra Hrabinová.
Druhou sobotu v říjnu se 10 našich členů
zúčastní akce „Burčákový pochod“ jako
organizátoři, budou dohlížet na bezpečné
a řízené parkování autobusů, kolem vlakové
trati, na přejezdech a na zastávce budou
dozorovat pořádek a bezproblémový nástup
do vlaků i odjezd burčákových turistů. Tak se
zase máme na co těšit.
Ivana Blahová
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NAŠE VINOHRADNICTVÍ - VINAŘSTVÍ
• Vliv odlistění na kyseliny v hroznech •
Základní kyseliny v hroznech
Kyseliny podobně jako cukry vznikají asimilací listů z vody a oxidu uhličitého. Složení
kyselin a jejich obsah závisí na odrůdě, viniční trati, vyzrálosti hroznů a počasí v daném
ročníku.
Obsah a složení kyselin ovlivňuje zejména
teplota v době po zaměkání bobulí. Hlavní
kyseliny v hroznech jsou L (+) – kyselina
vinná, L (-) – kyselina jablečná a kyselina
citronová. Velké zastoupení však mají v době
zrání kyselina vinná a kyselina jantarová.
Kyselina vinná je zásadní k yselinou
v hroznech a poté i ve víně. Je zajímavé, že
v přírodě se vyskytuje pouze v plodech révy
vinné. Dobře se rozpouští ve vodě i v alkoholu i při pokojových teplotách a po jejím
vytvoření v bobulích neodbourává. Poměr

Odrůda

Titrovatelné
kyseliny (g.l-1)

kyseliny vinné obsažené v bobulích a následně moštu se mění vzhledem k titrovatelným
kyselinám s podmínkami v daném ročníku.
U dobře vyzrálých ročníku je obsah kyseliny
vinné 65-70 % všech titrovatelných kyselin.
U horších ročníků se snižuje podíl kyseliny
vinné na 35-40 %.
Kyselina vinná je v hroznech nejsilnější
kyselinou a má zodpovědnost za kyselou
a ostrou chuť ve víně.
Kyselina jablečná je druhá nejvýznamnější
kyselina v hroznech a víně. Patří mezi nejčastější kyseliny v různých plodech i v bobulích
révy vinné. Během růstu může obsah kyseliny jablečné stoupnout až na 15-20 g/l.
Kyselina jablečná je jednou z kyselin, které
se v bobulích nejvíce mění. Při dozrávání její

Celkové
kyseliny
na HPLC (g.l-1)

Kyselina
vinná (g.l-1)

Kyselina
jablečná (g.l-1)

Kyselina
citronová (g.l-1)

Rulandské bílé

9,96

13,5

8,37

4,09

0,29

Ryzlink vlašský

9,53

13,3

8,91

3,47

0,23

Ryzlink rýnský

12,48

15,7

10,55

4,28

0,19

Malverina

11,79

15,3

7,48

6,49

0,41

Hibernal

10,01

12,8

8,18

3,77

0,2

Erilon

12,48

19

10,19

7,18

0,58

7,65

3,77

0,26

Müller Thurgau

6,62

12,6
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obsah rapidně klesá. Příčinou dýchání se
trvale snižuje její obsah na 3-5 g/l.
Kyselina jablečná propůjčuje hroznům
a vínu ,,zelenou chuť´´s ostrými, hrubými
a nezralými tóny.
Kyselina citronová je zastoupena především v citrusových plodech. Působí jako
přírodní konzervant a stabilizátor. Je velmi
dobře rozpustná ve vodě. Obsah kyseliny citronové v hroznech je pouze 100-300 mg/l,
může se, však změnit pokut jsou hrozny
napadeny ušlechtilou hnilobou. U takto
napadených hroznů může její obsah přesáhnout i 600 mg/l. Stejně tak se vyšší obsah
objevuje u ledových vín.
V extrémních případech se může objevit
i obsah okolo 700 mg/l. Je-li však obsah
kyseliny citronové vyšší, až třeba 800 mg/l,
je velká pravděpodobnost, že byla kyselina
přidána dodatečně.
Obsah titrovatelných, celkových a jednotlivých organických kyselin v hroznech
v roce 2006.

Kyselina vinná může s chloridem draselným vytvářet špatně rozpustný hydrogenvinan draselný – vinný kámen. Při chladném
počasí vzniká hydrogenvinan draselný již
v hroznech. Výsledkem může být snížení
kyseliny vinné v moštu. Jeho vypadávání je
způsobeno špatnou rozpustností a množstvím draslíku.
Z toho vyplývá, že pro rovnováhu kyselin
v hroznech je dobré ideálně vyživovat půdu
draslíkem.
Obsah kyseliny vinné a její snižování je
ovlivňováno i naředěním bobulí při intenzivních srážkách. I vinnan vápenatý, vznikající
při vysokých teplotách, ovlivňuje obsah
kyseliny vinné.
Snižování kyselin v době dozrávání je nastartováno rychlou oxidací kyseliny jablečné.
Tímto procesem se kyselina jablečná přeměňuje na glukózu a fruktózu a tyto cukry jsou
využívány při dýchání jako zdroj uhlíku a energie. Při přeměně kyseliny jablečné na cukry
však nedochází ke zvyšování cukernatosti.
U odrůdy Ryzlink rýnský je zjevný celkem
stálý obsah kyseliny vinné, jenž je typický pro
tuto odrůdu. Jako nízký a bezvýznamný se
jeví obsah kyseliny citronové. V průběhu zrání
můžeme sledovat i pokles obsahu kyseliny
jablečné. Změna obsahu kyseliny jablečné
je závislá nejenom na počasí a stanovišti ale
také na agrotechnických zásazích provedených ve vinici. (PAVLOUŠEK, 2008)
Je proto možné obsah kyseliny jablečné
snížit i správným odlistěním zóny hroznů.
Před zaměkáním bobulí je akumulace
kyseliny jablečné nejrychlejší, když teploty
dosahují 20-25 °C, naopak po zaměkání se
teplota podílí na jejím poklesu.
(SCHULTZ aj. 2006) vytvořili teplotní
model, aby stanovili prognózu pro snižování
obsahu kyseliny jablečné. V tomto modelu je
počítána suma průměrných denních teplot
během dozrávání, které přesahují teplotu

Tvorba kyselin
Syntéza kyseliny vinné a kyseliny jablečné
může probíhat v listech i nezralých, zelených
bobulích.
Fotosyntéza v zelených bobulích má za
následek akumulaci přibližně 50 % organických kyselin.
Kyselina vinná a její změna obsahu je minimální a závisí na množství draslíku v půdě
a ne na procesu zrání. Při velkém příjmu
draslíku se obsah kyseliny vinné a titrovatelných kyselin snižuje a naopak stoupá obsah
draslíku, kyseliny jablečné a hodnota pH
v moštu. Velké množství draslíku v bobulích
může snížit poměr mezi kyselinou vinnou
a kyselinou jablečnou. Naopak při nízkém
obsahu draslíku v půdě je zastoupení kyseliny vinné a titrovatelných kyselin vyšší, ale
zase je nízká hodnota pH moštu.
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7 °C. Z modelu lze sledovat změnu obsahu
titrovatelných kyselin a předpovídat jejich
obsah v bobulích.

Na tvorbě zelené plochy se nejvíce podílíme řezem révy a zelenými pracemi prováděnými ve vinici.
Jak říká vinařské pravidlo: ,,Víno se tvoří
ve vinici“. Špatné víno může být z dobrých
hroznů, ale dobré víno nemůže být ze špatných hroznů.
Kvalita provedení zelených prací nám určuje kvalitu, výnos a zdravotní stav hroznů. Při
zelených pracích je největší podíl ruční práce
ze všech operací prováděných ve vinohradě.

Význam kyselin pro kvalitu vína
Kyseliny se podílí především na senzorickém projevu daného vína, ale mohou
působit i jako konzervant. V bílých vínech
je vyšší obsah kyselin žádanější, protože
podporuje svěžest a aromatiku vína. Naopak
u červených si přejeme nižší obsah zejména
kyseliny jablečné. Ta působí drsnějším dojmem a propůjčuje vínu trpkou, svíravou chuť.
Kyselinu jablečnou můžeme ve víně odbourat
malolaktickou fermentací.
Když hodnotíme kyseliny v moštu, mluvíme
o celkové kyselosti neboli o ,,titrovatelné kyselosti´´. Ke stanovení titrovatelných kyselin
neutralizujeme roztok hydroxidu sodného.
Mezi těmito kyselinami jsou jak kyseliny
anorganické (např. kyselina fosforečná) tak
i kyseliny organické. Titrovatelné kyseliny
jsou zastoupeny 70-80 % z celkových kyselin
v bobulích.
Vyšší obsah kyselin a nižší pH má za následek tvorbu květinového aroma a prekurzorů
ze slupek hroznů, které se uvolňují např. při
mletí hroznů. Při uvolňování organických
kyselin dochází k hydrolýze netěkavých
aromatických látek (monoterpeny, norisoprenoidy a některé fenolické látky) z bobulí.
Působením těchto aromatických látek se
rozvíjí zdravý, aromaticky komplexní profil
při vinifikaci a následném zrání vína. (VOLSCHENK aj., 2006)
Také v moštu může vznikat vinný kámen při
kvašení, kdy je jeho rozpustnost snižována
s rostoucím obsahem alkoholu. (STEIDL,
2010)

Řez révy vinné
Maximální výnos a nejvyšší kvalitu ve
vinohradě lze nastavit již při řezu révy vinné.
Řez patří mezi nejdůležitější pracovní operace ve vinohradě. Od jeho kvality a způsobu
provedení se odvíjí kvalita, zralost a množství
hroznů na keři. Řezem ovlivňujeme bujnost
růstu keře a výnos.
Hlavní cíle zimního řezu:
- Zajistit ideální stavbu keře
- Zajistit, aby réva plodila během vegetace
- Zachovat rovnováhu révy vinné
- Pomoci tvorbě kvalitních hroznů
Podlom
Podlom je operace, při níž se odstraňují
letorosty buď neplodné, nebo přebytečné.
Na jaře raší očka na tažních a zásobních
čípcích. Ale také začínají rašit spící očka na
stařině a vedlejší očka plodného dřeva a ty
je třeba odstranit.
Po zimním řezu je podlom druhou z možností, kterou můžeme ovlivnit násadu hroznů.
Podlomem si vytváříme hustotu listové stěny
a tím zlepšujeme zdravotní stav a kvalitu hroznů. Tato operace je zásadně ruční prací. Je
však důležité zachovat vztah mezi hmotností
hroznů a listovou plochou na letorostu. Nadměrné odstranění letorostů vede k nepoměru

Agrotechnické zásahy podílející se na
tvorbě listové plochy
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a to se projeví na konečné zralosti a kvalitě
hroznů.
Cílem podlomu je zajištění vzdušnosti
keře, zregulování výnosu (produkce jakostních hroznů) a ochrana keře před zbytečným
vyčerpáváním z nadbytečných letorostů.

osluněné. Většinou se jedná o ruční operaci, ale můžeme ji provést i mechanizovaně
pomocí defoliátorů.
Osečkování
Při osečkování jde o zkrácení letorostu
ve výšce 15-20 cm nad horním dvojdrátí.
Nad hroznem, který je nejvýše postavený
by mělo zbýt po zásahu 8-10 listů. Podle
počasí a stavu vinice se osečkování provádí
2-3 krát za vegetaci, s tím, že poprvé se
osečkuje v polovině července, druhé osečkování následuje v polovině srpna. Důležité
je, aby po osečkování vrcholů letorostů zbyla
na keři dostatečná listová plocha vyživující
hrozny. Primárním principem osečkování je
prosvětlení listové stěny, její provzdušnění,
zvýšení účinnosti a lepšího průniku postřiků,
pozastavení růstu letorostů a lepší zpřístupnění asimilátů do hroznů a plodného dřeva.
Při ručním osečkování se používá srp nebo
různé nůžky a plotostřihy. Mechanizované
osečkování se provádí pomocí osečkovacích lišt (osečkovačů), které jsou traktorově
nesené a to většinou čelně.
Termínem provedení určujeme, jestli podpoříme výnos nebo kvalitu hroznů. Když je
vinice osečkována před kvetením, dochází
k podpoře výnosu na úkor kvality hroznů.
To stejné nastává až do 20. dne po odkvětu. Osečkování mezi 20. - 30. dnem teprve
podporuje kvalitu hroznů. V praxi se však
musíme řídit podle bujnosti růstu vinice a ne
podle fyziologie keřů.
U vertikálních tvarů a v našich podmínkách
se za optimální považuje výška listové stěny
120-140 cm.
Uskutečnily se pokusy,které srovnávaly
rozdílné výšky listových stěn u odrůdy Ryzlink rýnský. Výsledky jsou uvedeny v tabulce.

Zastrkování letorostů do drátěnky
Zastrkování letorostů provádíme hned, jak
dosáhnou výšky dvojdrátí.
Snahou je letorosty správně rozložit,
nasměrovat jejich růst a zabránit jejich vylamování. Po dobu vegetace se do dvojdrátí
letorosty zastrkují asi 3x.
Tato operace se provádí u vertikálních
pěstitelských tvarů nikoli u vysokého vedení
Vertiko, záclona apod.
Mezi modernější způsoby patří posuvné
dvojdrátí, kdy spodní dvojdrátí se posunuje
podle toho, jak letorosty rychle rostou.
K upevňování letorostů je možné využívat
stroje tzv. zvedače letorostů. Ty zvedají
letorosty a tvarují je do prostoru listové
stěny. Následně je přivážou a zajistí pomocí
plastových šňůr.
Vylamování zálistků
Cukr vytvořený zálistky je transportován
do hroznů, které jsou pod ním. Zbytečně
proto zálistky v zóně hroznů nenecháváme
a odstraňujeme je. Naopak zálistky nad
hrozny necháváme a pouze je zakracujeme.
Vylámání všech zálistků na letorostu by
mohlo snižovat kvalitu hroznů. Při vylamování
zálistků je potřeba znát jejich význam pro
révu. Jejich vylamování se může provádět
u všech vinic.
V zóně hroznů zálistky zbytečně zahušťují
keř a zhoršuji mikroklima. Tím se zvyšuje
náchylnost na napadení houbovými chorobami a horší jsou také podmínky pro zrání.
Při jejich odstranění dojde k provzdušnění,
k lepší aplikaci postřiku a hrozny jsou lépe

Srovnání kvality hroznů při různých výškách listových stěn
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Výška listové
stěny

Výnos
(kg/ar)

Nízká listová
stěna (0,8 m)

88,9

Vysoká
listová
stěna (1,4 m)

68,9

Osečkované letorosty se nevynáší ven
a zůstávají ležet ve vinici. Co vyrostlo ve vinici,
by tam mělo zůstat.
(Pokračování příště)

Cukerna- Kyseliny
tost (°Oe) (g/l)

91,6
96,1

8,7

Teze z bakalářské práce
Bc. Radima Holešinského
MUZF Lednice

8,4

• Zpráva pro vinohradníky – klučení vinice •
Česká republika na požadavky evropských
předpisů reagovala vládním návrhem zákona,
kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví
a vinařství), ve znění pozdějších předpisů,
jež je v současné době veden jako sněmovní
tisk č. 712
h t t p : // p s p . c z / s q w / t e x t / t i s k t .
sqw?O=7&CT=712&CT1=0.
Problematika opětovných výsadeb je vedena v § 7 a § 9.
Systém povolování výsadeb je také zveřejňován ve Věstníku MZe, ročník 2015 a 2016.
Vinohradníci, kteří hodlají klučit a obnovovat svoje vinice, musí 90 až 30 dnů před
zahájením klučení oznámit svůj záměr
na Ústřední kontrolní a zkušební ústav
zemědělský (ÚKZÚZ).
Pokud bude vinice vyklučena bez kontroly
ÚKZÚZ, nebude vydáno Povolení pro opětovnou výsadbu a vinici již nepůjde znovu
vysadit.
V případě, že vinice byla zkontrolována
a následně vyklučena, může pěstitel podat
žádost o povolení pro opětovnou výsadbu do
konce druhého hospodářského (vinařského)
roku po roce, v němž bylo provedeno klučení.

Příklad a postup:
Vinohradník hodlá začít klučit 5. listopadu
2016.
1. Vinohradník na ÚKZÚZ pošle v rozmezí
5. srpna až 5. října 2016 vypsaný
Vzor č. 8 Žádost o kontrolu osázené
plochy před klučením – autorizaci vinice
http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/
registr-vinic/formulare -k-podani- RV/
zadost-o-kontrolu-osazene-plochy-pred.
html
2. Referent z ÚKZÚZ provede tzv. autorizaci kontrolu vinice. Následně vydá Vyrozumění
o provedené kontrole osázené plochy
vinice před vyklučením.
3.Vinohradník začne klučit až po kontrole vinice pracovníky ÚKZÚZ.
4. Vinohradník po ukončení klučení zašle
na ÚKZÚZ
Vzor č. 5 Oznámení o provedení změny
ve vinici - klučení vinice https://portal.
mze.cz/ssl/web/mze/farmar/registr-vinic/
formulare-k-podani-RV/oznameni-o-provedeni-zmeny-05.html
5.Referent z ÚKZÚZ zkontroluje provedené
vyklučení a vydá rozhodnutí o klučení.
V případě nejasností kontaktujte ÚKZÚZ/
Oddělení registru vinic ve Znojmě- Oblekovicích, tel. č. 515 304 120
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SPORT
MUTĚNICKÝ FOTBAL
V letošním roce slavíme úctyhodných
90 let a jak výsledky našich mužstev v loňské
sezóně, tak i dobrý vstup do soutěže nové
ukazují, že rozhodně neusínáme na vavřínech
a chceme i nadále zůstat mezi nejlepšími
celky na okrese.
Přípravky, a to jak mladší, tak starší,
hrají letos opět nejvyšší okresní soutěž, tedy
okresní přebor. Pořád cítíme velký zájem od
těch nejmenších, a to nás povzbuzuje do
další činnosti. Stálým problémem je zajistit
k dětem kvalitní trenéry. Proto jsme rádi, že
nám s nejmenší přípravkou začali od nové
sezóny pomáhat naši bývalí fotbalisté Lukáš
Lamáček, Vojta Pavelka a Broňa Kratochvíla.
Naopak ke starší přípravce se posunul Jindra
David. Snad jim zápal vydrží a postupně se
přidají třeba i další. Tréninky nejmenší přípravky bývají v pondělí a ve čtvrtek v 16.30,
nebojte se s vašimi dětmi za námi kdykoliv
přijít. Každý si to může zkusit, nikoho nevyženeme.
Mladší žáci (trenéři Miroslav Foltýn, Marek Mokruša) mají základ letošního mužstva
převážně v klucích vyšlých z přípravky, kde
v loňské sezóně dosáhli výborných výsledků.
V jediném dosud odehraném utkání remízovali v Hustopečích 2:2, když o branky se
postarali Jindra Pavelka a Tadeáš Vydařelý.
Starší žáci (trenéři Jan Froněk a František
Lamáček) obhajují vítězství v krajské soutěži.
Vstup do nového ročníku jim vyšel, neboť
v Hustopečích vyhráli vysoko 10:0. Dařilo se
jim i v 1. kole krajského poháru, ve kterém
ve Tvrdonicích porazili celek zvaný Podluží

(Lanžhot + Kostice + Tvrdonice!) rovněž
vysoko 7:1.
Dorostenci (trenér Karel Růžička a Petr
Vlček) řešili před sezónou problémy jak
s hráči, tak na trenérském postu. Nakonec
si vzal dorost na starost Karel Růžička
a s tréninky mu vydatně pomáhá i jedna
z našich fotbalových legend Peťa Vlček.
Silně omlazený kádr zatím čeká po čtyřech
zápasech na vítězství, když dosud kluci 3x
remízovali a jednou prohráli. Ale herní projev
je vzhledem k mládí, kdy převahu mají kluci
vyšlí ze žáků, potěšitelný. Bohužel řada kluků už skončila s fotbalem dříve a nebo mají
velmi špatný přístup. Vrcholem bylo zaspání
jednoho nejmenovaného šestnáctiletého
hráče na utkání do Dolních Bojanovic, které
se hrálo v sobotu odpoledne…
Vstup do soutěže vyšel našim ženám
(trenéři Jan Balaštík a Petr Čepil), které
v úvodním zápase porazily dlouholetého
rivala z Podivína 8:1. O branky se postaraly
Yvonne Jansová 2x, Markéta Bízová 2x,
Lucie Pavková, Lucie Lysáková, Michaela
Brožovičová a Lenka Lamáčková. Ženám letos nepomůže Sabina Pavková, která dostala
nabídku z prvoligové slovenské Myjavy, kde
mimochodem hraje i sestra (dvojče) Lukáše
Koplíka Markéta.
A-mužstvo (trenér P. Zemánek, asistent
J. Joch) má za sebou famózní start do sezóny, když vyhrálo všech svých úvodních
5 utkání s celkovým skóre 21:2! Výtečnou
střeleckou a herní pohodu má v úvodu sezóny hlavně Marcel Čepil, který se zatím
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trefil v každém z těchto utkání a má na svém
kontě už 10 branek! Dobře si vedou i naše
nové posily, Lukášové Koplík a Trávník,
kteří se k nám vrátili po půl roce i absolutní
novic v našem celku Tomáš Novotný. Tento
„poloviční Mutěňák“ (maminka, rozená
Čapková, je rodačkou z Mutěnic) bydlící
v Šardicích, k nám přišel výměnou za Radima Holešinského z Hodonína. Ten si za
půl roku v Hodoníně vydobyl velmi slušnou
pozici a stal se jednou z opor ambiciózního
a hlavně štědře dotovaného celku. Za což
jsme samozřejmě rádi a Radimovi přejeme, ať
se mu daří nejen ve fotbale, ale i v manželství,
které uzavřel v létě se svou dlouholetou přítelkyní Liduškou. Malé zklamání zatím přišlo
pouze v utkání 2. kola krajského poháru, kde

jsme neuspěli na půdě lídra I. A třídy Veselí
nad Moravou. Přestože jsme ve 2. půli měli
výraznou převahu a dokázali jsme smazat
dvoubrankovou ztrátu, nakonec musely po
remíze 3:3 o výsledku rozhodnout pokutové
kopy. V těch byli nakonec šťastnější domácí,
kteří postoupili do jarního čtvrtfinále. Double
tedy letos určitě nezískáme :-).
Závěr
Všem mutěnickým občanům přejeme krásný podzim, vinařům přejeme málo špačků
a hodně sluníčka a samozřejmě nezapomeňte se přijít pochlubit s Vašimi lahodnými
produkty do našeho areálu! Burčáková
sezóna, pro nás vždycky tak úspěšná, totiž
právě začíná!

O S L AV Y 9 0 . L ET KOPANÉ
Již v pátek 22. července byla v KD vernisáží zahájena výstava k 90 letům mutěnické
kopané. K poslechu zazpívali libé písně
místní Mužáci, a poté již po úvodním projevu
předsedy oddílu Petra Blahy byla bývalým
prezidentem klubu Miroslavem Jagošem
slavnostně přestřižena páska. Výstava, na
níž bylo k vidění mimo jiné 86 pohárů, více
než dvě stovky unikátních fotografií, dresy
našeho odchovance Michala Trávníka, tak
byla zahájena. Od začátku bylo od návštěvníků výstavy, jejichž počet se dal počítat ve
stovkách, slyšet velmi kladné ohlasy. Hlavní
program oslav proběhl v sobotu. To se nejprve proti diviznímu Hodonínu představilo naše
A-mužstvo, které prohrálo 1:5. Poté následovala utkání mladších a starších žáků proti
stejnému soupeři, který má statut tréninkového střediska mládeže. Mladší žáci podlehli
svému soupeři 1:7. Naopak starší žáci favo-

rizovaného soupeře porazili díky brankám
Marka Mokrušy a Patrika Lamáčka 4:2. Ženy,
které přivítaly jiný hodonínský oddíl Nesyt,
už tolik štěstí neměly a podlehly 0:1. Poté už
přišla na řadu utkání našich bývalých hráčů.
Ať už v dresu mutěnických starých pánů nebo
v mužstvu nazvaném Legendy I. a Legendy II.
Zejména první zápas mezi FK Mutěnice staří
páni přinesl útočnou podívanou a krásných
13 branek! Po tomto utkání bylo provedeno
slavnostní předání pamětních listů zasloužilým členům fotbalového klubu, mezi nimiž
nechyběl bývalý mecenáš a prezident klubu
p. Miroslav Jagoš, zakladatel samostatného fotbalového klubu p. Jan Němec nebo
třeba dlouholetý řidič fotbalového autobusu
p. Miroslav Buček. Zvláštní kategorií bylo
ocenění hráče Jablonce a reprezentace
ČR do 21 let Michala Trávníka za vzornou
reprezentaci nejen fotbalového klubu, ale
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i celých Mutěnic. Cenu za něj převzal jeho
otec František. Ceny spolu s předsedou FK
Petrem Blahou a členy výboru FK předával
předseda OFS Hodonín p. Petr Kotásek. Ten
předal na závěr i ocenění Obci Mutěnice za
dlouholetou podporu fotbalu v Mutěnicích.
Samozřejmě nelze ocenit všechny ty, kteří
k rozvoji fotbalu v Mutěnicích pomáhali,
a vždy se tak říkajíc na někoho bohužel
zapomene. Snad tito příznivci na mutěnický
fotbal nezanevřou a budou mu i nadále fandit.
Závěr sobotního programu obstaralo utkání
Legend II a Internacionálů ČR. Internacionálové vyhráli 3:0. O výsledek však rozhodně
nešlo. Hlavním cílem bylo pobavit naše věrné
fanoušky, a to se snad v sobotu na hřišti

Pod Búdama podařilo. Závěrečnému utkání
přihlíželo odhadem 500 diváků, kteří vytvořili
celým oslavám velmi důstojnou kulisu. Vše
zakončila nedělní mše svatá za všechny žijící
a zemřelé příznivce mutěnického fotbalu.
Místní pan farář P. František Putna si připravil
velmi poučné kázání nejen o historii fotbalu
v Mutěnicích, ale i o přínosu fotbalu jako kolektivního sportu. Mše byla důstojnou tečkou
za snad vydařenými oslavami kulatého jubilea
fotbalu v Mutěnicích. Výbor FK Mutěnice
děkuje všem, kteří k hladkému průběhu oslav
přispěli. Zejména vedení Obce Mutěnice,
která na tuto akci navýšila příspěvek FK na
tento rok.
Petr Blaha

„Foto z utkání legend proti Internacionálům ČR“
Zleva stojí: Blaha, Horecký, Mészáros, Hromádko, Sabou, Zemánek, Kabyl, Bittengel, Štambacher (v předklonu), Bábíček, Zapletal, Brychta, rozhodčí Možíš, Tichánek a Vondryska,
Mičinec, Bílek, Jan Němec
Dřepí: Němčický, Kaizar, Kopčil, Matůšek, Vlček, Bubenko, Macho, Ulich, Kuchař, Hlava,
Jiří Němec, Mlejnek
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„Bývalý prezident klubu Miroslav Jagoš přebírá
ocenění od předsedy OFS Hodonín Ing. Petra
Kotáska“

„Foto z utkání Legendy vs. Staří páni“
Zleva stojí: J. Němec, Joch, L. Lamáček, Bravenec, Gertner, Hladiš, Ráček, Flíček, Šebek,
Gábor, Ištvánek, Froněk, Bíza, Kučeřík, J. Novák, Palčík, rozhodčí...
Dřepí: Pochylý, R. Lamáček, Zálešák, Válek, Robek, Trávník, Drábek, Koch, Kotásek, M.
Novák, Špéra, Koštuřík, Vaculovič, Martínek, S. Němec.
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Narození:
04.06.2016

Dominik Vaculovič

Údolní

20.06.2016

Petra Chramostová

Malá Strana

09.07.2016

Michal Kratochvíla

Nová Čtvrť

17.07.2016

Vojtěch Robek

Hasičská

08.08.2016

Petr Tesařík

Masarykova

12.08.2016

Rozárie Zachová

Malá Strana

31.08.2016

Daniel Berg

Masarykova

08.09.2016

Adéla Veselá

Školní

Sňatky:
18.06.2016
		

Milan Hodes
Klára Pavlíková

Masarykova
Krnov

18.06.2016
		

Karel Kučí
Veronika Tóthová

Lužice
Nádražní

09.07.2016
		

Lukáš Janoušek
Kateřina Maradová

Luční
Luční

23.07.2016
		

Miroslav Veselský
Jana Kubíková

Starý Poddvorov
Letní

30.07.2016
		

Radim Holešinský
Ludmila Tesaříková

Masarykova
Masarykova

13.08.2016
		

Martin Křivka
Irena Švagerková

Kobylí
Vinařská
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19.08.2016
		

Tomáš Virčík
Pardubice
Karolína Vaculovičová Tržní

20.08.2016
		

Patrik Rozehnal
Aneta Kmentová

Brněnská
Starý Poddvorov

03.09.2016
		

Michal Adámek
Kateřina Gorošová

Kašnice
Nová

10.09.2016
		

Zuzana Králíková
Kryštof Horák

Kyjov
Brněnská

10.09.2016
		

Václav Kašing
Ivana Charuzová

Suché Lazce
Malá Strana

Úmrtí:
13.07.2016

Marie Nová

Bůdy

ve věku 92let

14.07.2016

Františka Balusová Nová

ve věku 93let

17.07.2016

Miroslav Jambor

Servístky

ve věku 70let

21.07.2016

Josef Dudek

Zahradní

ve věku 63let

01.08.2016

Ludmila Nováková

Květná

ve věku 74let

12.08.2016

Josef Pavka

Moravská

ve věku 75let

16.08.2016

Jan Miklík

Lomená

ve věku 76let

27.08.2016

Jaroslav Šupa

Zahradní

ve věku 73let

29.08.2016

Ludmila Štětková

Luční

ve věku 93let

02.09.2016

Josefa Forchová

Moravská

ve věku nedož. 85let

41

Blahopřání
75 let:
11.07.1941
17.07.1941
22.07.1941
11.08.1941
15.08.1941
14.09.1941
25.09.1941
26.09.1941
27.09.1941
30.09.1941

Anežka Grmolcová
Jan Vaculovič
Magdalena Vaculovičová
Anna Holečková
Ladislav Králík
Václav Liška
Ludmila Duchanová
Marie Forchová
Zdeňka Švagerková
Jan Špičák

Malá Strana
Krátká
Údolní
Havlíčkova
Nová Čtvrť
Nerudova
Letní
Luční
Vinařská
Nádražní

80 let:
10.09.1936

Zdenka Drgáčová

Masarykova

85 let:
11.07.1931
01.08.1931

Drahomíra Lysá
Anna Buchtová

Hodonínská
Nová

90 let:
03.06.1926
01.08.1926

Zuzana Hajduchová
Libuše Škopíková

Slovácká
Slovácká

91 let:
16.07.1925

Kateřina Šupová

Krátká

96 let:
30.09.1920

Emilie Hanáčková

U Obory
Hana Svobodová
matrikářka
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Mutěnické vinařské dny 2016

Zarážání hory

Mužáci z Mutěnic

Ženský sbor Erteple z Hodonína

DFS Mašlička a Súček z Mutěnic

Mužský sbor z Hovoran

Valašský vojvoda z Kozlovic

Mutěnické vinařské dny 2016

Průvod obcí

CM Fanynka

CM Slovácko ml.

Mše za vinaře
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