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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
blíží se nejkrásnější svátky roku a tak mi
dovolte, abych Vám popřál, abyste celý
předvánoční a vánoční čas strávili v klidu,
bez stresu a ve slavnostní náladě se svými
nejbližšími.
Do nového roku Vám přeji především
zdraví a také hodně úspěchů v soukromém
i pracovním životě.
MVDr. Dušan Horák, starosta obce

Zprávy z radnice

Vám všem, milí farníci a obyvatelé Mutěnic,
přeji radostné, pokojné a milostiplné
prožití svátku Narození Ježíše Krista,našeho Spasitele
a vše dobré do Nového roku 2017
provázené hojným Božím požehnáním.
P. František PUTNA
Váš duchovní správce

Mám rád předvánoční čas. To vím, že už
toho do konce roku nestihnu moc udělat, tak
si to nestihnutí užívám tak, že nad tím nepřemýšlím. Ale co patří do toho stihnutí, tak to je
určitě projednání a schválení rozpočtu na příští
rok, a tím také bude stanoveno to, co bychom
chtěli stihnout v příštím roce. A to určitě bude
zrekonstruování ulice Pelcova. Je to investiční
akce, která přechází z tohoto roku do roku
2017 jednak z důvodu trošku složitější přípravy
projektové dokumentace, dodatečného řešení
odlehčovací kanalizace při přívalových deštích
a také už byla připravena stavba přivaděče
vody do Mutěnic.
Další přecházející investiční akcí z letošního
roku do příštího (a ještě jich bude víc) je vybudování vodovodu do Platového. Po veškerých
vyjádřeních dotčených orgánů, jednáním
s budoucím provozovatelem vodovodu, a také
všech majitelů dotčených pozemků o tom, kdy
plánují výstavbu vinařství nebo sklepů, byla

trasa vodovodu zkrácena na jednu třetinu,
a takto je zařazena do rozpočtu.
Dětské hřiště, tak snad se to povede – v návrhu rozpočtu toto hřiště je také.
Je vybrán dodavatel na rekonstrukci spodní
částí kulturního domu a práce by měly být zahájeny v co nejbližším termínu s tím, že budou
respektovat normální provoz v kulturním domě
– plesová sezona atd.
Opět a snad definitivně se v návrhu rozpočtu objevuje rozhledna. Mělo by všechno být
připravené k realizaci této stavby.
Také bychom rádi vybudovali záchody u Amfiteátru, aby byl pro návštěvníky zabezpečen
komfort i po této stránce.
Snad bude rozpočet schválen a snad se
nám plánované investice na příští rok podaří
uvést v život.
Vám všem přeji příjemně prožité sváteční
dny a hlavně zdraví v roce 2017.
Petr Bíza, místostarosta obce
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Redakční rada spolu
o úřadu
s Radou obce a zaměstnanci obecníh
vánoční svátky
přejí všem občanům Mutěnic klidné
a šťastný rok 2017

6. Smlouvu o zřízení věcného břemene č.
HO-014330039573/001 mezi Obcí
Mutěnice a E.ON Distribuce České Budějovice – Mutěnice, kabelové vedení
sítě NN Špéra
7. Smlouvu o zřízení věcného břemene
č. HO 014330038911/001 mezi Obcí
Mutěnice a E.ON Distribuce České Budějovice – Mutěnice, nová úprava sítě NN
Vaculík
8. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene č. 8800085081/1/
BVB/P mezi obcí Mutěnice a RWE GasNet. s.r.o. Ústí nad Labem – přeložka plynárenského zařízení Kašing, Charuzová
9. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 1030030400/001 mezi
Obcí Mutěnice a E.ON Distribuce České

Budějovice – Mutěnice, zemní kabel NN
– Štěpánek
10. Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi
obcí Mutěnice a Jihomoravským krajem
Brno ve věci akce Bezpečně do školy
v Mutěnicích – osvětlení přechodů –
I. a II. Etapa
11. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. HO-014330033677/002 mezi
Obcí Mutěnice a E.ON České Budějovice, „Mutěnice, VN338, propojovací
vedení na VN2“
12. N á v r h r oz p o č to v é h o o p a t ř e n í č.
4/2016 a to ponížení výdajů o 1 231 000,Kč. Po provedení rozpočtového opatření
budou celkové příjmy ve výši 65 645 100,Kč, výdaje ve výši 86 212 000,- Kč

Volby do zastupitelstva Jihomoravského kraje
konané ve dnech 7. a 8. října 2016
Usnesení z XI. veřejného jednání Zastupitelstva
obce Mutěniceze dne 27. září 2016
A. ZO vzalo na vědomí:

1947/70 v k.ú. Mutěnice o v ýměře
7 m2 za cenu dle znaleckého posudku
ve výši 1820,- p. R. Šmídovi, Mutěnice
za účelem dotvoření pozemku u lisovny
4. MPZ č. 9/2016 prodej pozemků p.č.
162/25 a 538/2 v k.ú. Mutěnice o celkové výměře 14 m2 za cenu dle znaleckého
posudku ve výši 5600,- Kč manželům M.
a P. Ištvánkovým, Mutěnice za účelem
dotvoření pozemku u rodinného domu
5. MPZ č. 10/2016 – výkup pozemků –
protipovodňová opatření s retencí v k.ú.
Mutěnice – lokalita U Větřáku dle GP dokončené stavby za cenu dle znaleckého
posudku

1. Zápis z III. zasedání kontrolního výboru
Obce Mutěnice ze dne 11.8.2016
B. ZO schválilo:
1. Podání žádosti o dotaci ZŠ a MŠ Mutěnice z programu IROP Výzva č. 47 Infrastruktura základních škol v SVL
2. Uzavření dodatku č. l ke Smlouvě o dílo
„Protipovodňová opatření v k.ú. Mutěnice“ mezi Obcí Mutěnice a fa. KAVYL,
spol. s r.o., Mohelno 563, Mohelno
3. MPZ č. 8/2016 prodej pozemku p.č.
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Okrsek č.1 - Obecní úřad
Okrsek č.2 - Hasičská zbrojnice
Okrsek č.3 - Dům s pečovatelskou službou
pořadí č.str. název

1

2

3

celkem

1.

24

KDU-ČSL

77

87

58

222

2.

30

ANO 2011

40

53

42

135

3.

12

Česká strana sociálně demokratická

42

40

34

116

4.

78

Koalice SPD a SPO

30

15

34

79

5.

2

Občanská demokratická strana

17

24

31

72

6.

37

KSČM

25

12

30

67

7.

52

Svobodní a soukromníci

12

21

19

52

8.

45

Moravané

19

9

10

38

9.

87

Koalice TOP 09 a „Žít Brno“

14

12

5

31

10.

23

Starostové pro Jižní Moravu

11

8

10

29

5

11.

21

Zelení a Piráti

2

11

12

25

12.

75

DSSS-Imigranty, islám nechceme!

2

3

1

6

13.

43

Úsvit s Blokem proti islamiz.

0

1

2

3

14.

67

NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI

1

1

0

15.

1

Volte Pr. Blok www.cibulka.net

1

0

16.

26

Koruna Česká

0

17.

70

SPR-RSČ M. Sládka, Patrioti, HOZK

18.

19

19.

41

20.
21.

Účast voličů v obci Mutěnice
Okrsek

účast %

č. 1

Obecní úřad

2

č. 2

Hasičská zbrojnice

29,5

0

1

č. 3

DPS

26,92

0

1

1

CELKEM

28,63

0

0

1

1

Svoboda a síla

0

0

0

0

Národní demokracie

0

0

0

0

69

Konzervativní strana

0

0

0

0

81

SPR-REP.STR.ČECH,MOTAVY,SLEZSKA
CELKEM

0

0

0

0

293

297

290

880

29,52

Volby do Senátu Parlamentu ČR
konané dne 14.10. – 15.10.2016 - 2. kolo
Pořadí kandidátů podle počtu získaných hlasů

Účast voličů v obci Mutěnice
Okrsek

zapsaných
voličů

vydaných
obálek

účast %

č. 1

Obecní úřad

979

299

30,54

č. 2

Hasičská zbrojnice

1010

304

30,1

č. 3

Dům s pečovatelskou službou

1019

292

28,66

CELKEM

3008

895

29,75

č.
kand.

jméno, příjmení

volební strana

pol.
příslušnost

2
4

okrsek
č.1

okresk
č.2

okrsek
č.3

celkem

Hubáčková Anna Ing. Bc.

KDU-ČSL

BZPP

154

177

135

466

Škromach Zdeněk Ing.

ČSSD

ČSSD

58

30

24

112

Účast voličů v obci Mutěnice
Okrsek

Volby do Senátu Parlamentu ČR
konané dne 7.10. – 8.10.2016

účast %

č. 1

Obecní úřad

21,65

č. 2

Hasičská zbrojnice

20,5

č. 3

DPS

15,76

CELKEM

19,27

Pořadí kandidátů podle počtu získaných hlasů
č
.
kand. jméno, příjmení

volební strana pol.
příslušnost

okrsek
č.1

okresk
č.2

okrsek
č.3

celkem

2

Hubáčková Anna Ing. Bc. KDU-ČSL

BEZPP

101

109

60

270

4

Škromach Zdeněk Ing.

ČSSD

ČSSD

56

49

52

157

3

Zimovčák Josef

ANO 2011

BEZPP

33

35

39

107

5

Bačíková Jana Ing. MBA

ODS

ODS

28

29

34

91

6

Krabička Vítězslav JUDr.

Moravané

BEZPP

26

14

39

79

7

Lahvička Ján

KSČM

KSČM

15

21

23

59

1

Přibil Květoslav

SPRRSČ
M.Sládka

BEZPP

5

6

10

21
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Vybudovaná zařízení obce jsou občany využívána
Využití kulturních a sportovních zařízení
obce se každým rokem zvyšuje. Nejvíce je
občany Mutěnic využitý kulturní dům, který
prodělal v roce 2014 celkovou rekonstrukci.
Pořádány jsou zde oslavy různých jubileí,
svatební hostiny, ale i posezení po posled-

ním rozloučení. Dále je kulturní dům vhodný
pro semináře, firemní akce, besedy, výstavy
a další. Samozřejmě hlavním posláním je
pořádání kulturních podniků. Svědčí o tom
pořádání divadelních představení, tanečních
zábav, hodů a proti předchozímu období
7

lepšího zázemí pro účinkující, pořadatele
a celkově pro všechny návštěvníky kulturních
akcí zde konaných. Už v letošním roce se
vybudovalo posílení elektrického připojení.
V jarním a podzimním období lze využít k pořádání akcí velký party stan, který zastřešuje
hlediště. Po opláštění a uzavření vznikne
prostor 15 x 30 m.
Nejméně využité mutěnickou veřejností je
zatím víceúčelové hřiště u školy. Jsou zde
atletické sektory, tenisová stěna. Lze si zde
zahrát malou kopanou, tenis, košíkovou,
volejbal. Areál zatím využívá základní škola
a fotbalový klub.
Ve všech zařízeních Obce Mutěnice je
stanoveno nájemné. Výše nájemného je ale
uzpůsobena tak, aby využití všech objektů si
mohl dovolit každý. Většinou se ale sportovat
chodí kolektivně. Pro to, aby mutěničtí občané začali více využívat hřiště ke sportování
i zábavě, rozhodla rada obce na rok 2017,
že využívání všech sektorů na hřišti bude
zdarma. Každý zájemce nebo kolektiv si však
bude muset zarezervovat termín u správce
sportovních a kulturních zařízení obce.

vzrostl i počet plesů konaných jednotlivými
spolky a organizacemi. Snahou vedení obce
je dále zkvalitňovat vybavení kulturního stánku, aby se zde mohly konat i akce nad rámec
obecního významu. Nově je v celé budově
instalováno internetové připojení, plánuje
se i vybavení základní zvukovou technikou.
Další možnosti využití kulturního domu pro
občany a spolkové dění, poskytne rekonstrukce prostorů v suterénu budovy. Měl by
zde vzniknout malý sál, kuchyně, klubovny
pro spolky a úložné prostory pro materiál
potřebný k úklidu a provozu objektu. Už teď
jsou rezervovány termíny akcí v kulturním
domě na roky 2017, 2018, 2019 a dokonce
i na rok 2020.
V letním amfiteátru Pod Búdama je v letní
sezoně taky celkem živo. Koncerty, divadelní
představení, taneční zábavy, akce spolků.
Nově se zde konala i oslava narozenin.
V příštím roce je zájem občanů o pořádání
tzv. „svící“.
I zde v amfiteátru je plánováno vylepšení
a dobudování celého areálu. Jde především
o vybudování sociálního zařízení, vytvoření

Přehled akcí konaných v zařízeních obce v roce 2016
Kulturní dům Mutěnice
Typ akce

pořadatel

Plesy a taneční zábavy

12x

spolky

Oslavy, svatby

18x

občané

Besedy, školení

5x

OM, spolky

Burza

3x

spolky

Divadelní představení

3x

OM

Firemní akce

3x

firmy

Výstavy

3x

spolky
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Letní amfiteátr Mutěnice - Pod Búdama
Koncerty, představení, divadla

7x

OM

Oslavy

1x

občané

Akce spolků (vinaři, holubáři)

4x

spolky

Koncerty

2x

agentura

Vysvětlivky: OM Obec Mutěnice (kulturní komise)
Vladimír Trávník

Zprávy z knihovny
ROUTTE 66 a RADEK SKOČÍK
V podvečer 7.září jsme se sešli v kulturním
domě s Radkem, který v létě roku 2015 projel
na svém pionýru slavnou americkou dálnici
v doprovodu dvou slovenských kamarádů.
Akce se zúčastnilo 51 lidí a měla velký
ohlas.
Renata Nováková

CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠK A
Ve středu 16. 11. jsme se sešli v kulturním
domě s manželi Jirkou a Alenou Márovými
z Přerova. Přijeli poprvé bez Jirky, který
v červnu podlehl své zákeřné nemoci. Rozhodli se ve své práci pokračovat a na počest
syna dál ukazovat ostatním vozíčkářům
i zdravým lidem, že NIC NENÍ NEMOŽNÉ.
Tentokrát nám vyprávěli o svém putování
po Pyrenejském poloostrově, podívali jsme
se prostřednictvím videoprojekce do Barcelony - na fotbal i na magickou fontánu,
ve Valencii jsme shlédli vystoupení delfínů
a v Madridu nás čekala podívaná na skutečné
býčí zápasy.
Podívali jsme se na volně žijící opice v Gibraltaru a na větrné mlýny Dona Quijota.
Na této cestě ujeli celkem dvanáct tisíc
kilometrů.
Jen škoda, že se akce nezúčastnilo více
lidí.
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Z historie obce

Z galerie Mutěňáků
Jan Němec

Z válečných deníčků vojáka 1. světové války

vojenské služby nastoupil do Velkovýkrmen,
oborový podnik Praha, závod Hodonín, na
hospodářství Čejč, později Čejkovice a opět
Čejč, kde pracoval jako zootechnik. Na státních statcích pracoval až do roku 1994, kdy
nastoupil na nově zahájenou skládku Obce
Mutěnice.
V roce 1970 se oženil s Františkou, rozenou Lamačovou, vychovali spolu dvě děti.
Jeho život byl naplněn aktivní činností. V mládí hrál fotbal, účastnil se folklorních akcí, ve
zralém věku se věnoval oblíbenému tenisu.
Bylo jej i s manželkou vidět na kulturních
a sportovních akcích v obci. Pro svou veselou, optimistickou povahu měl velké množství
přátel a blízkých kamarádů.
Pan Jan Němec se zařadil mezi mutěnické
osobnosti, na které se nezapomíná.

V neděli 6. listopadu opustil naše řady ve
věku 69 let pan Jan Němec. Zemřel po krátké
těžké nemoci. Známá postava mutěnického
veřejného a sportovního života. V novodobé
historii obce si ho připomínáme jako prvního
a dlouholetého správce řízené skládky odpadů. Podílel se na chodu fotbalového klubu,
několik let byl předsedou kulturní komise při
obecním úřadě. Ve volebním období 2002 –
2006 a 2006 – 2010 byl zastupitelem obce
za nezávislé kandidáty.
Narodil se 1. března 1947 do malorolnické rodiny. Po ukončení školní docházky
nastoupil do zemědělského učiliště, ale po
absolvování prvního ročníku nastoupil na
Střední zemědělskou technickou školu v Kyjově, kterou ukončil v roce 1967 maturitou.
Vojenskou službu absolvoval v Důstojnické
škole v Novém Městě nad Váhem. Profesionálním vojákem se však nestal a po ukončení

Petr Plchut
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Ze sešitku č. 6
28.3. 1917 – Stojím na stráži od 12 do
2, hrozně sem teď bijí, nejsme ani chvíli jisti
životem. V noci byl raněn Beran, dalšímu
rozdrcena noha…
29.3. – Leží tři naší mrtví … žádný je nepohřbívá…
Zde píši moje slova:
Z vůle nejvyššího, protože jsme všichni
smrtelní a nevíme poslední hodinky, chci pár
řádků zde napsati pro potěchu mým drahým
a milovaným rodičům, své milé a drahé ženě
a milým i hodným svým dítkám, jakož i oběma
bratrům a sestře.
Stane-li se to, co bych si sám nepřál, ale
čemu bych nemohl zabrániti a padl, pravím
Vám všem, neoplakávejte mne!!! Přejte mi
odpočinutí lehké! Jsem toho života vojenského syt, před každým pochodem mám strach,
slabostí se sotva vleču. Jen Vás všechny
prosím, modlete se za mne, by mi milý Bůh
moje viny odpustil, jakož i já všem ze srdce
odpouštím. Za druhé prosím Nejsvětější
srdce Pána Ježíše, by mi bylo dopřáno, bych
musel nikoho ve válce zraniti, ani o život
připraviti. Více si nepřeji.
Dítkám přeji, by vyrostly v dobré katolické
křesťany a nikdy ničím jméno RODINY neposkvrnily, aby si zachovaly čistotu srdce neboť
o těch praví Pán v jednom blahoslovenství,
že jejich je království Boží. Amen!!
9.4. – Bylo mi sděleno, že u kompanie leží
moje žádost o dovolenou, byli jsme čtyři, co
máme jeti, prý pojedeme 13.4.
12.4. – Na nádraží St. Daniel, po levé
straně velký hrad Branica, tunel pro dráhu
170 m dlouhý, St. Daniel 532 m dlouhý. Jeli

jsme až do Lublaně. Jeli jsme dále oklikou
přes Merano dále celou noc do Štýrského
Hradce, dále Vídeňské Nové Město, domů.
Domů!
Tím končí chronologie zápisků.
Ještě jsou tu poznámky:
Doma dal ZD. (Sidonii) 60 R, Vojt.An.Zd.
a Lud. Á 2 R = 8 R, celkem 68 R.
Zaslané a odeslané dopisy?
Seznam vojínů (vojáků): 27.3. 1917 bylo
nás 40 mužů, do 30.4. je nás již jen 26 mužů.
Jmenovitě popis mrtvých a raněných.
Např. Jurniak trefen do tváře, zemřel až ho
donesli na obvaziště, vystřelené oči, ruka
pravá skorem uražena …
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Také je zde uvedena tato píseň, složená vojáky:
Slunko jasné za černými lesy k zemi se schyluje,
rakouští vojáci, čeští landšturmáci rukují do boje.
Loučejí se ze svou drahou vlastí, bolno jim u srdce,
aby obsadili v dálné Itálii ty italské hranice.
Hory, doly, skály vysoké jsou naši přátelé,
ti nám nenavrátí co jsme měli rádi, děvčátka přemilé.
Až nám bude vojenská kapela Kde domov můj hrát,
tenkrát bude jistě to děvčátko české plakat, naříkat.
Tuto píseň skládali vojáci, čeští landšturmáci v tom šestnáctém roce,
ve světové válce, za jasného měsíce.
Autor válečných deníčků přinesl těchto šest sešitků domů o své poslední dovolené
v dubnu, roku 1917.
Nezvěstný od bitvy na Soči (řeka ve Slovinsku, pozn. J.M.)
4. června 1917, bylo mu 42 let.
Ing. Jaroslav Mihola

je hodně podnapilých. To však absolutně neobstojí v okamžiku, kdy to budeme srovnávat
s nějakou jinou, mnohdy velmi oslavovanou,
které se zúčastní stejný počet lidí. Je na těchto akcích méně lidí, kteří něco popili? Jsem
přesvědčen, že to procento je stejné, nebo
dokonce menší. Účastníci pochodu totiž
dobře ví do čeho jdou, aby totiž popili první
burčák z letošní úrody, aby získali dobrou
náladu, aby se oprostili od každodenního
stresu, aby se cítili svobodní bez omezování,
aby prožili den na čerstvém vzduchu mezi
vinohrady. To je asi hlavní krédo této akce
Určitě je tu také pár nedostatků, které se
dají ještě zlepšit. To je ale vždycky a všude.

Pozitiv by ale mělo být více, a to určitě bylo.
Dobrá nálada, to musí říct každý, velká
setkávání, to už se také v tak velké míře nevidí, společenství lidí, kteří spolu komunikují
srdečně a bezprostředně, to je asi motto
tohoto setkání lidí DOBRÁ NÁLADA té je
v poslední době jako šafránu. Spíš se mně
zdá, že je mnoho sobeckosti, mnoho závisti,
mnoho zášti jedněch k druhým.
Ať proto pochod, mutěnské búdy a Mutěňáci stále více propagují dobrou náladu,
dobré vztahy a veselé myšlení bez stresu,
hádek a chmur.
PRO TOTO SNAD MUSÍ BÝT KAŹDÝ
Pavel Trávník

KULTURA
Opět pochod
Mutěnice, tak velké procento lidí vzpomene
pochod. Důsledky tohoto věhlasu mohou
být velmi přínosné. Záleží jenom na našich
lidech, jak toho využijí.
Šel jsem kolem páté hodiny po Výhoně,
a tak jsem slyšel chtě nechtě názory účastníků pochodu. Mohu říct, že byly vesměs
pozitivní. Vesměs pochodníci říkali: „ příští
rok zase tady.“ Nejvíce oceňovali fakt, že není
žádné organizování, nikdo neříká kam mají
lidé jít, co mají dělat, kdy mají skončit atd.
To je asi hlavní devíza našeho pochodu,
a toho se držme. Třeba se vyskytuje názor, že

Čtvrtý ročník Burčákového pochodu pod
taktovkou obce proběhl už tradičně druhou
říjnovou neděli u nás v Mutěnicích.
Díky nepříliš vlídnému počasí s trochu
menší účastí asi třinácti tisíc lidí . To ovšem
vůbec nevadilo, protože loňská čísla už byla
pro tuto akci skoro limitní, brzo by přesahovala možnosti, co se týče počtu.
Co je ale mnohem důležitější je to, že
věhlas Mutěnic, co se týče pochodu je
obrovský.
Setkávám se s tím v mnoha částech republiky, ale i třeba na Slovensku, když se řekne
12
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Podzim Pod Búdama
ků této vinařské akce z celé ČR, SR, Ukrajiny,
Anglie a dokonce dva pánové až z Beninu se
u nás v Mutěnicích cítilo velmi dobře a těší
se na další možnost navštívit naši vinařskou
obec.
V roce 2017 se bude Den otevřených
sklepů konat 8. dubna. Dále se bude 22.
dubna konat další vinařská akce „Festival
otevřených sklepů - Jaro na Mutěnsku“.
Pořadatelem je nadace Partnerství a účastní
se vinaři z Terezína, Čejče, Hovoran, Šardic
a Mutěnic. Svatokateřinské slavnosti vína se
uskuteční 18. listopadu.
Pokojné svátky vánoční a všechno dobré
v roce 2017 přeje

V sobotu 12. listopadu se uskutečnil již
šestý ročník akce zvané Svatokateřinské
slavnosti vína – podzimní otevřené sklepy.
Proti jarnímu dnu otevřený sklepů je to
akce menší jak počtem vinařů, tak i počtem
návštěvníků. Pro účastníky bylo otevřeno
šestnáct sklepů a v ceně vstupenky je tradiční hodové menu - kachní stehýnko se zelím
a knedlíkem.
Počasí bylo za všechny minulé roky zatím
nejchladnější. O to více milovníci vín utíkali
do tepla sklepů či búd. U každého vinaře
byla možnost ochutnat letošní mladá vína
a samozřejmě vína starší, podle momentální
nabídky. I v party stanu v amfiteátru bylo vcelku příjemně. Zde se taky vydávalo jídlo a od
17 hodin hrála cimbálová muzika Kyjovsko.
Více jak sedm stovek spokojených účastní-

přinesené vzorky, obecnímu úřadu a zúčastněným za podporu této akce a pořadatelům
za přípravu.
Jelikož se blíží nejkrásnější svátky v roce,
dovolte mi, abych Vám popřál jejich krásné
a pohodové prožití, ti hodní ať najdou pod
stromečkem dárek od Ježíška a do roku

2017 přeji hodně zdraví a štěstí. Již tradičně jste všichni zváni 25. prosince k živému
Betlému na kalíšek svařeného, kterým Vás
naši členové rádi zahřejí.
František Dubina
předseda vinařského spolku

Krojové dílny v Mutěnicích
podlužácký kroj se zde nosí přes půl století
a vysoký počet účastníků dílen ukázal opravdový zájem o kroje a jejich tvorbu. V místním
Kulturním domě se po tři nedělní odpoledne
sešlo celkem 87 žen, aby poznávaly součásti
kroje a mohly si některé techniky i vyzkoušet.

Během podzimu se uskutečnila již třetí
řada Krojových dílen pořádaných Folklorním
souborem Svéráz, který byl osloven Kulturní
komisí Obce Mutěnice.
Ačkoliv národopisné určení zpravidla
neřadí obci Mutěnice do oblasti Podluží,

Vladimír Trávník
předseda spolku vinařů Búdy Mutěnice

Žehnání vína
Také v letošním roce uspořádali členové
Vinařského spolku Mutěnice již tradiční
slavnostní obřad „Žehnání vína“. Věřím, že
zúčastnění vinaři, pro které je tato akce
připravována, ale i jejich přátelé, své účasti
nelitovali.
Tak jako v předešlých letech všechny přivítal předseda vinařského spolku. Vinařský
rok, který se zpočátku pro vinaře nevyvíjel
moc dobře, zhodnotil člen spolku, pan Josef
Horňáček. Stejně jako v loňském roce se
samotného slavnostního aktu ujal náš pan
farář František Putna. Chlapi z mužského
sboru doprovázení cimbálovou muzikou
Pavla Klubuse z Dolních Bojanovic obohatili

obřad i celou akci písničkami nejenom o víně.
Jak jsem se zmínil, pro mnohé vinaře
byly jarní mrazy ranou pod pás. Především
vinohrady v nižších polohách byly místy až
stoprocentně poškozeny. Toto je důvod, proč
po 192 přinesených vzorcích v roce 2015,
přinesli letos vinaři „pouze“ 138 vzorků. Z tohoto množství bylo 95 bílých, 11 růžových
a 32 červených. I když se dalo některým
vínům ledacos vytknout, z čehož by se měli
přítomní vinaři ponaučit, ukazují se vína roč.
2016 jako velmi slibná s velkým potenciálem.
Věřím, že na místní výstavě si pochutnáme
ještě víc a oceníme naše vinařské umění.
Především vinařům bych chtěl poděkovat za
14
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O své zkušenosti se na této dílně podělila
Bronislava Bartošová z Lanžhota a Magdalena Němečková z Lužic, jež se věnovaly
ženám se zájmem o šití a vyšívání košile. Malování mašlí v případě ornamentu předvedla
Silvie Markovičová a květinové vzory bylo
možné vyzkoušet spolu s Kamilou Bartálovou
ze Starého Poddvorova.
Obec Mutěnice poskytla výborné zázemí
a podporu pro konání těchto dílen. Poděkování patří odpovědným pracovníkům Obce
a zvláště paní Blance Přidalové, která se
v organizaci významně angažovala.
Za Folklorní soubor Svéráz dílny připravily
Veronika Krásná, Radka Tesaříková, Magdalena Němečková a Silvie Markovičová.
Je velmi povzbuzující sledovat zájem o dílny a šikovnost žen, které se chtějí věnovat řemeslu našich předků a uchovávat tak tradiční
postupy výroby a údržby kroje. Velký dík patří
zejména všem lektorkám, které s ochotou
sdělují své postřehy a zkušenosti ostatním.
Snad nadšení všech zúčastněných přetrvá
a najdou v sobě notnou dávku trpělivosti,
která pak povede k nádherným a účelným
výsledkům. Fotogalerii z III. Krojových dílen
je možné najít na facebookových stránkách
Folklorního souboru Svéráz z Podluží.

Úvodní setkání se neslo v duchu besedy
o kroji, jeho oblékání a uchovávání. Bylo zahájeno prezentací historického vývoje kroje
na Podluží, jeho jednotlivých součástí, a také
rozšířením povědomí o nešvarech, jež se do
nošení kroje dostaly v průběhu posledních
asi třiceti let a pro mnohé se tak nesprávně
stávají normou. Jedná se například o původní
umístění stárkovského práva vpředu na klobouku nebo tradičně tmavé šátky ženatých
mužů. Prezentaci připravila a komentovala
studentka etnografie Silvie Markovičová
z Lanžhota. Poté nám paní Olga a Magdalena
Němečkovy z Prušánek ukázaly oblékání do
kroje šohaje i dívky, sourozenců Josefíny
a Kristiána Esterkových.
Součástí této dílny byla také zajímavá
diskuze k obnovení původního mutěnského
kroje spadajícího do krojové skupiny mutěnsko-hovoranské. Několik dívek, včetně
letošních stárek, tento velmi zajímavý a jemný
mutěnský kroj nosí, jeho chlapecká podoba
však ještě čeká na zkompletování a zájem ze
strany šohajů.
Druhá dílna se věnovala postupu škrobení
a žehlení sukní. Ačkoliv byl o tuto dílnu velký
zájem, bylo nutné počet účastníků omezit,
aby bylo možné sledovat lektorky a postup
si vyzkoušet. Hlavními lektorkami této dílny
byly Marie Nešporová a Marie Morávková ze
Staré Břeclavi, které svým profesionálním
výkladem dokázaly vést celý postup od škrobení sukní až po samotný výsledek v podobě
vyžehlené kasanice. Této dílny se zúčastnilo
mnoho šikovných žen, které na konci dílny
odešly domů s příkladně nažehlenou sukní
a spoustou podstatných informací a postřehů
z praxe.
Poslední dílna přiblížila účastníkům malované a vyšívané součásti kroje, tedy zvláště
mašle a košile. Bonusem byla ukázka zapletení zahrádky slečnou Kateřinou Strakovou
z Lanžhota.

za FS Svéráz
Radka Tesaříková a Silvie Markovičová
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Eště byly št yry t ýdně do hodů…

Ano, i letos v měsíci říjnu se naším kulturním domem při příležitosti Zahrávání hodů
rozezvučela tato slova verbuňku domácími
šohaji. Šikovní šohajé z chasy v čele s ještě
šikovnějšími stárky měli již k tomuto dni
připravenou hlavní máju, a tak jsme již od
kostela, kde průvod začínal, mohli vyhlížet
její korunku, ke které průvod směřoval.
Samotné hody začaly jako za starých časů
již ve čtvrtek stavjáním stárkovských májí.
Další den jsme postavili máju za pomoci dětí
v Mateřské škole. V sobotu ve 20:00 byly již
připraveny Massagge a my jsme mohli rozjet
čtyřdenní maratón tradičních Kateřinských
hodů.

Vše však s prozíravostí, abychom v neděli
v deset hodin mohli být připraveni k účasti
na oběti mše svaté. Po mši svaté se švarní
šohajé zastavili ve farním sklepě, kde popíjeli
vínko za zpěvů lidových písní. Počasí toho
dne bylo opravdu perfektní - kapky z nebe
nepadaly, vítr nefoukal, zato sluníčko hřálo
jako o závod. Ve 14:30 se rozešel krojový
průvod pro stárka Kryštofa Pátera, který hrdě
vedl krojované po hlavní cestě dědiny ke své
stárce Barboře Špérové. Po druhé zaznělo
„Mutěnští mládenci, kde že máte stárka“
u Romana Šmída a mohlo se pokračovat pro
jeho stárečku Květu Charuzovou. Následně
jsme se odebrali na radnici pro hodové prá17

z dalekého Frýdlantu nad Ostravicí a jeho
nástup. Vysloužil si tak největší potlesk toho
večera. Dále zaverbovali přespolní z Hodonína a Rohatce.
Věřím, že pro folkloristy, ale i pro vás
všechny, kteří jste se na nás přišli podívat
a svou účastí nás podpořit, to byl vydařený
konec hodové sezóny 2016. Tímto bychom
chtěli za celou chasu poděkovat Obci, ale
také všem sponzorům, bez nichž by se
hody v Mutěnicích uskutečňovaly jen těžko.
V neposlední řadě děkujeme našim rodičům
za trpělivost a obětavost během celoroční
pomoci.

vo. Vzhledem k tomu, že se letos po dlouhé
době na stárkách objevil mutěnský kroj, pan
místostarosta si stárky vyzkoušel, zda vědí,
jak se jmenují části kroje. Hody byly povoleny
a mohli jsme se odebrat na kulturák.
V pondělí, než jsme přišli z dolního konce
ke kulturáku, nás málem odfoukl vítr. Po
odtancování jsme zamířili dovnitř, kde jsme
předběžně oslavili svátek Kateřin kateřinským sólem. Večer nastoupili ženáči. Ti svým
počtem překvapili a my jsme si na „zaváďání“
málem museli půjčovat přespolní děvčata.
Snad ještě krásnější šohajé než byli
ti nedělní, nastoupili na večerní zábavě
v úterý. Největší zajímavostí byl však šohaj

Za celou chasu stárci a stárky

Plesová sezóna 2017
v Mutěnickém kulturním domě
14.1.2017

Vinařský ples

Hudba Axel

Búdy z.s.

21.1.2017

Krojový ples

DH Zlaťanka

KDU-ČSL

28.1.2017

Myslivecký ples

MADISON

MS Zemeňák

11.2.2017

Sportovní ples

Massage

FK staří páni

18.2.2017

Ples ZŠ

LOS PLAYBOYS

Klub rodičů

26.2.2017

Dětský krojový ples

Horenka

CM Fanynka

19.3.2017

Dětský karneval

Jiří Hadaš

kulturní komise

K nově restaurovanému betlému

Pro zajímavost, foto chasy na hody před 50 lety.
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šek Pavlica nám vytvořil i novou slaměnou
střechu k chýši, jelikož on sám se věnuje
výrobě doškových střech. Pan Cyril Trávník
opravil mechanizmy k postavičkám anděla
a černouška, kteří drží kasičku.
V tomtéž roce proběhla oprava části postaviček, kterou provedla výtvarnice Mgr. Renata Antošová z Hodonína. Doplnila chybějící
části, obnovila výrazy obličejů a postavičky
natřela ochranným nátěrem. Nejdříve se
opravovaly postavičky z izraelské části a další
rok postavičky ze strany Mutěňáků, ještě
Jezulátko, anděl a černoušek. Při předání na
Štedrý den nám figurka Jezulátka nešťastnou
náhodou upadla a paní magistra ji ještě operativně opravila a zpevnila dlahou. Tak jsme
na ni doslova „foukali“, aby zaschla a mohla
být při půlnoční mši sv. vložena do jesliček.
Kroje na Mutěňáky znovu ušila paní Františka Prčíková z Mutěnic. Objevují se zde
postavy v kroji ženském vdaném i svobodném
a to podlužáckém, mutěnském i v červenici,

Na konci roku 2013 nás oslovil tehdejší
kostelník pan František Balus, že je potřeba,
aby si někdo vzal na starost péči o betlém
v našem kostele sv. Kateřiny. Tak jsme se
tohoto úkolu ujali. Ještě do vánoc jsme za
pomoci místních ochotných farnic vyčistili
oděv jednotlivých postaviček. Zjistili jsme,
že mnoho oděvů je poničených a v dalších
letech bude potřeba je obnovit. Pamatovali
jsme si, že postavičky dříve přinášely dary,
které se časem rozbily nebo ztratily. Pořídili
jsme tedy nové a obnovili staré dary. Nově
se objevil koštéř, znovu se pořídila nová
bečička, sáňky aj. U mladého uměleckého
řezbáře Jana Nečase z Tvarožné se nechaly
vyrobit nové jesličky, puténka a trakař. Naše
dcera Josefína vytvořila 7 nových plstěných
oveček.
V roce 2014 přijel výtvarník František
Pavlica z Hroznové Lhoty a namaloval nové
kulisy k betlému. Poprvé se na straně Mutěňáků objevují v pozadí vinohrady. Franti19

Chtěli bychom všechny Mutěňáky, ale
i přespolní, pozvat prohlédnout si betlém,
nasát atmosféru vánoc, ticha, posvátna
chrámu. Třeba by to byl i příjemný dárek
pro naše blízké: zastavit se a doprovodit či
dopravit k betlému naše babičky a dědečky,
kteří se už hůře pohybují, a návštěva kostela
je pro ně obtížná. Pro mnohé rodáky to může
být příjemná chvíle, čas rozvinout vzpomínky
na dětství. Stává se, že lidé v jednotlivých
postavičkách vidí podobu skutečné osoby,
která v Mutěnicích žila nebo žije. Děti si s oblibou vyhlídnou postavičku s určitým darem
a pozorují, jak se znovu na scéně zase objeví.
Kostel bude pro tuto příležitost otevřený
na svátek sv. Štěpána v pondělí 26.12., na
Nový rok v neděli 1.1., také v neděli 8.1.
vždy v odpoledních hodinách po svátostném požehnání do 17 hod. Jinak je možná
prohlídka po každé mši sv. Přijměte naše
srdečné pozvání.

ženáči, svobodní chlapci i kluci v třaslavicích.
S obnovou oděvu pro „civilní“ a izraelské postavičky nám pomohla paní Božena
Gründlingová z Hovoran. Přičemž některé
staré oděvy byly zachovány. Letos se nám
ukáže v novém oděvu právě zmiňovaný anděl
a černoušek.
O technickou stránku betlému, obzvláště
pohyblivý strojek, se stará pan Tomáš Kryštofík, který obětavě promazává potřebné
součástky. On také vytvořil nástroje pro
krojované muzikanty.
Od roku 2014 jsme se vrátili k používání
živého mechu do betléma, což celou scénu
ještě víc oživí.
Po dohodě s výtvarnicí jsme se rozhodli
postavičky každý rok z kostela odvážet
a ukládat na suché místo, jelikož vlhkem
a sazemi z topení příliš trpěly.
Myslíme, že v Mutěnicích v kostele máme
ojedinělý pohyblivý betlém, který stojí za
zhlédnutí. Je to prvek lidové tvorby a zbožnosti, jak to i k betlémům patří.

manželé Esterkovi

Pozvánka na Živý Betlém v Mutěnicích
Obec Mutěnice pořádá na Hod Boží vánoční 25.12.2016
tradiční Živý Betlém.
Program:

14:30 Průvod od kostela sv. Kateřiny k radnici
15:00 Scénka Stalo se v Betlémě a zpěvy koled

Účinkují:

Dětská schola Abakuk, DFS Mašlička, mutěnická
krojovaná chasa, Chrámový sbor z Mutěnic,
Mužáci z Mutěnic, dechová hudba a další.
Režie scénky a zpěvů: Blanka Přidalová, Josef Ilčík

Tradiční občerstvení zajišťuje Vinařský spolek Mutěnice.
Zvířátka ze ZOO Hodonín.
K účasti srdečně zvou všichni účinkující a pořadatelé !
20
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ŠKOLST VÍ

Bohoslužby
Neděle 18.12.

4. Neděle adventní

7:30, 10:30

Štědrý den
rorátní mše sv.

7:30

Vigilie Narození Páně
v noci 1. mše sv. vánoční tzv. „Půlnoční“

22:00

Neděle 25.12.

Slavnost Narození Páně
Hod Boží vánoční

7:30, 10:30

Pondělí 26.12.

Svátek sv. Štěpána
Druhý svátek vánoční

7:30, 10:30

Úterý 30.12.

Svátek sv. Jana, evangelisty
Žehnání vína v kostele

18:00

Středa 28.12.

Svátek sv. Mláďátek
Mše sv. pro děti - nejmenší

16:00

Pátek 30.12.

Svátek sv. Rodiny
Obnova manželských slibů

18:00

Sobota 31.12.

Sedmý den oktávu Narození Páně
Přivítání Nového roku a přípitek

15:00, 23:30

Neděle 1.1. 2017

Slavnost Matky Boží P. Marie
Nový občanský rok 2017

7:30, 10:30

Pátek 6.1.

Slavnost Zjevení Páně – Epifanie
Žehnání vody, kadidla a křídy a zlat. př.

7:30, 18:00

Neděle 8.1.

Svátek Křtu Páně
Končí doba vánoční

7:30, 10:30

Sobota 24.12.

Poznámka: V tabulce pro nedostatek místa nejsou uvedeny všechny mše sv. vánoční doby
ve všední dny před a po 1. lednu 2017
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Coca-Cola Školský pohár 2016-2017

Celostátní turnaj s názvem Coca-Cola
Školský pohár je již mnoho let v povědomí
našich žáků spojen s velkou kopanou. Žáci
naší školy se vždy těšili na porovnávání fotbalového umu se svými soupeři z jiných škol.
Největšího úspěchu v tomto turnaji dosáhla
naše děvčata v roce 2012, kdy se probojovala do celostátního finále na Strahově a kde
porazila všechny své soupeřky z jiných škol.
I letos byla hned na začátku školního roku
možnost zaregistrovat se do turnaje. Zvláště
pro žáky z 9. třídy to byla opět příležitost
reprezentovat naši školu.
V 1. kole jsme byli nalosováni do turnaje
v Kobylí a postupně jsme porazili ZŠ Kobylí
6:1, ZŠ Břeclav-Kupkova 7:2, ZŠ Břeclav-Slovácká 4:1 a gymnázium Velké Pavlovice
3:0. Vítězství znamenalo postup do 2. kola

turnaje do Kyjova. I zde naši žáci opět ukázali
bojovného ducha, fotbalové umění a porazili
ZŠ Kyjov 4:1, ZŠ z Velké n. Veličkou 3:1 a ZŠ
Žarošice 5:0. V Kobylí i v Kyjově byl nejlepším
střelcem Patrik Lamáček. Celkem nastřílel
soupeřům 15 branek. Ale pochvalu si zaslouží všichni hráči. Tímto vítězstvím jsme se
probojovali do jarního pokračování turnaje,
kde nás určitě budou čekat těžší soupeři
z Brněnska, Uherskohradišťska a Zlínska.
V sestavě našeho družstva hráli:
Špéra Roman, Weigl Pavel, Janás Petr,
Lamáček Patrik, Pavelka Matěj, Holešínský
Mikuláš, Esterka Kristián, Froněk David,
Kotvan Lukáš, Vaculovič Lukáš, Mokruša
Marek, Hekele Nick, Buchta Ondřej, Konečný Matyáš a Růžička Tomáš
Mgr. Milan Kovář
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Kam po základní škole?
zaměřením. Iniciátorem vlastních stánků škol
a učilišť na veletrhu byl JM kraj a žáci ZŠ měli
vstup zdarma.
Druhým seznámením s praxí byla exkurze
deváťáků do Gumotexu Břeclav. Jejich reakce na realitu života byla podobná jako vloni,
kdy navštívili hodonínskou Armaturku: „V tom
smradu bych celý den nevydržel.“ „Jak může
stát celý den u stolu?“ „ A to opravdu ví, že
já zodpovídám za vadu, pro kterou byl člun
reklamován?“ „Výplata dělníků za takovou
práci opravdu není 25 000,- Kč?“
Všechny exkurze potvrdily starou pravdu,
že je lépe jednou zažít na vlastní kůži, než
o tomtéž stokrát slyšet nebo číst.

To je otázka, kterou si každoročně pokládají vycházející žáci i jejich rodiče. Odpovědět na ni je často velmi těžké. „Znám
dostatečně své schopnosti a možnosti, vím
určitě, že má zvolený obor perspektivu, bude
mě bavit, budu se chtít učit, dokáži si vůbec
představit realitu praxe?“ Tyto a mnohé jiné
otázky trápí všechny zúčastněné. Pomoci
žákům s řešením alespoň některých může
i jednoduchý krok. Jít se na práci dospělých
podívat.
A tak se nejprve kluci osmých a devátých tříd vypravili na brněnský strojírenský
veletrh. Kromě toho, že si prohlédli výrobky
strojírenských firem z celého světa, seznámili
se i se SŠ a SOU JM kraje se strojírenským

Mgr. Blanka Karbusová

Jak se žilo dříve?
V prvouce pro druhý ročník jsme s dětmi
probírali učivo Jak to vypadalo na světě dříve.
Jak se žilo na vesnici či ve městě před sto
lety? V učebnici jsme si prohlíželi staré černobílé fotografie pavlačových domů, ulice se
starodávnými domy. Chlapce zajímaly spíše
dlážděné cesty, po kterých jezdily koňské
povozy, silnice s prvními automobily, první
parní lokomotivy. Děvčata si zase se zájmem
prohlížela vybavení domácností - kuchyně.
Napadlo nás zkusit nějaké staré předměty,
věci, hračky vyhledat ve svých domácnostech a přinést je ukázat ostatním kamarádům
do školy. Děti poprosily své prarodiče, aby
prohledali půdy nebo sklepy, a postupně
nalezené poklady snášely do školy. Ze
starobylých předmětů vznikla v Galerii na
chodbě velmi pěkná výstavka, kterou mohli
24

v listopadu zhlédnout všichni žáci naší školy
i veřejnost. Na fotografiích můžete vidět
starodávné mlýnky, valchu na praní, hoblík,
prací stroj, váhy, formy na pečení, hračky,
peníze a další předměty.
Pro zpestření výstavky byla vyhlášena pro
děti z celé naší školy soutěž Poznáš, co to je?
Žáci prvního stupně poznávali 7 předmětů,
žáci druhého stupně všech 10 vybraných
předmětů. Na lístečky psali, jak se věci nazývají a k čemu sloužily.
Mezi výherce na prvním stupni patřili: Valerie Nová, Barbora Josefiová, Jonáš Bucek,
Agáta Knedlíková, Max Zvědělík, Jan Koš,
Adéla Kubíková. Vítězi z druhého stupně se
stali Kateřina Sadílková, Lenka Trávníková,
David Trávníček, Kateřina Froňková, Václav
Šottl, Jitka Kmentová, Kristina Kabelová
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a Kateřina Šuchová. Výhercům byla předána sladká
odměna.
Děkujeme rodičům, a hlavně prarodičům, kteří si našli
chvilku na hledání a dovolili
svým dětem starobylé předměty přinést a vystavit u nás
ve škole.

Nejkrásnější výrobky z přírodnin
První listopadový pátek proběhlo v galerii
naší školy vyhodnocení říjnové soutěže
O nejkrásnější výrobek z přírodnin. Soutěže se zúčastnilo přes 43 jednotlivců – dětí
z 1. stupně. K soutěži přispělo rovněž celé
II. oddělení dětí z družiny pod vedením B.
Prátové, které vyrobilo velkého draka. Porota
měla úkol nelehký, vybrat ty nej… z výtvorů,
které napodobovaly ježky, housenky, vázy
s květinami a listy, hady, panenky, strašáky
a další tvory. Největší úspěch sklidila loutka
Antonína Křivy z II. B třídy. Diplomem bylo
oceněno třináct dětí a II. oddělení naší školní
družiny. Všechny děti dostaly za odměnu
sladkosti a malou drobnost na památku.
Děkujeme všem, kterým se nelenilo vytvořit
něco pěkného a svého. Jejich výrobek na
výstavě pak udělal radost ostatním.
Těšíme se v příštím roce na vaše nové
nápady.
Mgr. Markéta Labudová

Mgr. Markéta Labudová
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S radostí na led

Nácvik polonézy
Od konce září se scházejí žáci 9. třídy
k nácviku polonézy, která se stala již tradičně součástí zahájení školního plesu naší
základní školy.
Prvotní nejistotu z tanečních kroků chlapci
a děvčata překonali hladce a s vervou se
pustili do nácviku. Každý týden se scházejí
v prostorách kulturního domu a učí se zvládat úskalí polonézové choreografie. Poctivě
pilují taneční variace i synchronizaci při jejich

provedení. Vždyť držet se v zákrytu v řadě,
udělat daný pohyb současně s ostatními
(a ještě do taktu) není nic jednoduchého.
Jak se jim vše podařilo nacvičit, se můžete přijít podívat na generální zkoušku před
plesem, a to v pátek 17. února v 17:30, nebo
přímo na ples ZŠ Mutěnice v sobotu 18.
února 2017.
Mgr. Blanka Karbusová
Mgr. Ivanka Vachová

Poznáváním ke vzdělání
Od konce měsíce září tak začali žáci prvního, čtvrtého a pátého ročníku na zimním
stadionu v Hodoníně s výukou bruslení. Ti
starší se pod vedením trenérů zdokonalují,
získávají větší jistotu a vybrušují techniku. Ti
nejmenší si hravou formou osvojují základy
pohybu na ledě. Někdy se brusle rozjedou
nečekaně rychle, a tak je nejbezpečnější brzdou vlastní zadeček. Ale každý hned vyskočí
a s chutí a odhodláním to zkouší znovu…

Bruslení na ledě patří mezi tradiční a velmi oblíbené zimní sporty. Ale v poslední
době se setkáváme s údaji o tom, jak klesá
fyzická zdatnost školáků. Děti často pohyb
a sportovní aktivity na hřišti vymění za televizi,
počítač či tablet.
Proto se ve škole snažíme, mimo běžné
hodiny tělesné výchovy a různých sportovních kroužků, nabídnout i něco navíc. Po
mnohaleté pozitivní zkušenosti s výukou
plavání jsme se rozhodli v loňském školním
roce vyzkoušet kurz bruslení. U žáků prvního
stupně byl nejen velký zájem o tuto sportovní
aktivitu, ale měl i pozitivní ohlas ze strany
rodičů. A proto i v tomto školním roce oslovila
škola rodiče žáků prvního až pátého ročníku
a nabídla desetihodinový kurz bruslení pod
vedením zkušených trenérů.

Mgr. Gabriela Komínková,
Mgr. Jitka Olexová
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Zdánlivě to vypadá, že si děti v mateřské
škole jen hrají. Každý přece ví, že kdo si
hraje, nezlobí. Kdo ale blíže nahlédne do
každodenních činností dětí, pozná, že vedle
spontánních her podle vlastní fantazie a přání
také poznávají svět kolem sebe. V tom jsou
všechny děti stejné, protože mají jednu
úžasnou vlastnost - jsou nesmírně zvědavé.
A proto všechno, co potřebují zvládnout ve
svém předškolním věku, stačí „zabalit“ do
zajímavých, dětem blízkých témat. Není to
úplně jednoduché, ale zkušené učitelky už
vědí, jak na to.
A tak čerpají poznatky v tématech nazvaných Moje rodina, Mí kamarádi ve školce,
Červené jablíčko a žlutá hruška, Dýňové
radovánky, Vinobraní, Ovoce a zelenina,
Kuřátko v obilí, Vlaštovičko, leť, Podzim na
zahrádce, Na poli, O jabloňce, Vyleť, draku,
ještě výš, S Podzimníčkem v lese, Zvířátka
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kolem nás, Kateřinské hody, Čerte, čerte,
nechoď k nám, Mikuláše přivítám, Nesu,
nesu koledu.
Jak plyne čas kolem nás, vše se promítá
do dětského poznávání a her. Lehce se
tematicky dotknou také existence různých
národů, zeměkoule a vesmíru, dopravních
prostředků, Velikonoc, počasí a podnebí.
Také toho, čím se zabývají maminka a tatínek
v práci. Zajímají je také domácí i cizokrajná
zvířata. Záleží na fantazii učitelky a také na

dětech – kam nás ve své zvídavosti zavedou
a co je zajímá. Tak jako z rozhovorů a tvoření
v mateřské škole čerpají děti zážitky z procházek po blízkém okolí a zajímavých výletů
do vzdálenějších míst. Všechna témata pak
jistě poznáte na dětských obrázcích, slyšíte
v básních a písničkách. Vždyť přece za poznáváním života putují děti všemi možnými
cestami.
Napsala učitelka MŠ Jana Mráková

Organizace v obci
SAM na výletě
Konec října s sebou přináší sychravé
a chladné počasí, zároveň jsou ale v tomto
období k radosti všech školáků i podzimní
prázdniny. Jak už se pomalu stává tradicí,
právě v tuto dobu koná spolek SAM tzv.
Toulky. V předešlých letech jsme se procházeli po kopcích Pálavy, letos už to ale chtělo
změnu, a tak jsme se vydali poznávat krásy
Moravského krasu. Naše putování začalo
brzy ráno 27. října. Dopoledne jsme přijeli
na faru v malé vesnici Ostrov u Macochy,
kde jsme se na celý víkend ubytovali. Byla
to malá fara s pár místnostmi, ale nám vyhovovala. Kolem fary byl velký dvůr se stodolou
a spoustou dalších skvělých úkrytů, které
se přímo nabízely ke schovávání. Nezůstali
jsme ale jen u schovávání, každý den jsme
hráli spoustu známých ale i úplně nových her.
Hlavní částí byly ale samozřejmě zajímavé
výlety po okolí. Ve čtvrtek jsme šli spíše na
takovou tréninkovou procházku k jeskyni
Balcarka. Za to na druhý den už jsme se
prošli podstatně víc. Ráno jsme se vybaveni

to odhodlali téměř všichni vyzkoušet. Jízda
byla sice krátká, ale přes prosklené stěny
kabinky jsme se i za tu chvíli mohli kochat
nádherným pohledem na bílé skály ozdobené
červeně a žlutě zbarvenými stromy. Nahoře
jsme si mohli znovu prohlédnout propast,
tentokrát shora, nechtělo se nám věřit, že je
až tak hluboká. Odpočinuli jsme si v restauraci blízko propasti a vydali se na zpáteční
cestu, která ubíhala mnohem rychleji než
cesta tam. Snad proto, že jsme po cestě
hráli tolik her. Když jsme se hladoví vrátili na
faru, museli jsme si na večeři chvíli počkat,
ale stálo to za to. V jídelně bylo nachystáno
krásné prostírání a děti při večeři dokonce
obsluhovaly servírky. Vypadalo to jako nějaká drahá restaurace. Dalším příjemným

překvapením byla „kavárnička“ připravená
v další místnosti. Tady se první promítal film
a potom fotky a videa z letního tábora. Bylo
hezké si tak společně zavzpomínat, a hlavně
se pořádně zasmát nad některými momentkami a příhodami.
V sobotu 29. října náš výlet končil. Dopoledne jsme si balili, uklízeli faru a samozřejmě si
taky stačili zahrát nějaké hry. Po obědě jsme
se už rozjeli domů do Mutěnic, sice trochu
unavení, ale s hlavou plnou nových zážitků.
Není lepší způsob, něž strávit prázdniny
s partou kamarádů, v tom případě je totiž
zábava zaručena.
Josefína Esterková

zásobami toastů vydali doslova přes pole,
louky a lesy k jeskynním komplexům Moravského krasu. Účastnili jsme se komentované
prohlídky jeskyní, kde jsme měli možnost
prozkoumat krápníky nejrozmanitějších
tvarů a velikostí. Každý připomínal něco
jiného, a pokud nám pan průvodce jméno
nějakého stalagmitu nebo stalaktitu nesdělil,
s trochou fantazie jsme je vymýšleli sami.
Snad nejkrásnější a zároveň i nejděsivější
byla prohlídka slavné propasti Macocha,
vcházeli jsme do ní za zvuku tajemné hudby,
a to propasti ještě přidalo na majestátnosti.
Největší úspěch z celé prohlídky měla ale
druhá část, kdy jsme se projížděli na loďkách
mezi někdy velmi úzkými stěnami Punkevních
jeskyní. Plavbu nám obzvláštňoval velmi
vtipný komentář průvodce, z jehož výkladu
jsme si pak celý den opakovali ty nejvtipnější
pasáže. Když jsme vypluli z jeskyní ven, nikomu se nechtělo loďku opouštět. Náš výlet
ale ještě nekončil. Přestože jízda lanovkou
není zábava pro každého, nakonec jsme se
30
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Pomáhejte hodonínské charitě
díky nákupu přes internet
Blíží se čas Vánoc a s ním spojené nákupy vánoční dárků. Patříte mezi lidi, kteří dávají
přednost nákupům v teple domova místo tlačenice v nákupním centru? Chcete spojit příjemné s užitečným a ještě udělat dobrý skutek? Vyzkoušejte projekt GIVT.CZ, díky kterému
přispějete na hodonínskou charitu a přitom Vás to nebude stát ani o korunu navíc. Na dobrou
věc putují z nákupu předem určená procenta. Dárky můžete pořídit ve více než pěti stech
internetových e-shopech.
Princip pomoci je velmi jednoduchý a zabere pouze pár minut. Stačí, když se nakupující
přihlásí na stránky www.givt.cz, kde si zvolí e-shop a zároveň Oblastní charitu Hodonín, jako
obdarovaného. Nakoupit můžete hračky, oblečení, elektroniku i knihy. „Projekt funguje od
února 2015 a k dnešnímu dni sdružuje 2292 neziskových organizací a sportovních klubů,“
informovala za GIVT.CZ Kateřina Blažková s tím, že pro nakupující z využívání GIVTu neplyne
vůbec žádný závazek. „Je možné nakupovat i anonymně a registrace do naší platformy je pro
uživatele zcela dobrovolná. Když si registraci udělají, mohou pak ve svém profilu sledovat,
kolik organizací a jakou částkou se jim podařilo podpořit, což považuji za velmi příjemné,“
uzavřela Blažková.

KRÁSNÉ A KLIDNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH
PŘEJÍ PRACOVNICE CHARITY
Oblastní charita Hodonín, Petra Čechová
Oddělení kontaktů s veřejností, Fundraiser
Wilsonova 7, 695 05 Hodonín
Tel.: 534 001 254, Mob.: +420 736 529 293
petra.cechova@hodonin.charita.cz

mínkovou. Ten je v letošním roce určen pro
pokročilé školáky, kteří na flétničku hrají již
třetím rokem. Každou středu odpoledne se
setkávají děti s holčičkou Písničkou, jež je
hravou a zábavnou formou zasvěcuje do
tajů hudby a světa tónů. Při hře na flétnu se
u dětí rozvíjí muzikálnost, tvořivost, smysl pro
rytmus a estetické cítění. Učí se správně pracovat s dechem, procvičují jemnou motoriku
prstů, upevňují paměť, jsou vedeny k vzájemné spolupráci a schopnosti ocenit výkon svůj
i druhých. Naším společným cílem je u dětí
podporovat přirozenou radost z hudby a dát
jim příležitost k prvnímu muzicírování.
Další novinkou letošního roku je divadelní
kroužek MRAVENEČEK, ve kterém se schází
ve středu odpoledne 11 dětí. Lektorky Jana
Zvědělíková, Eva Holešínská a Linda Vagundová připravují na začátek hodiny dramatická
cvičení, při kterých rozvíjejí u dětí fantazii,
pohyb, řeč, vzájemnou souhru a spolupráci.
Následuje hra krátkých improvizovaných scének na zadané téma nebo pantomima. Další
část schůzek je věnována nácviku divadelní

a na svých setkáních se seznamují s různými
výtvarnými a rukodělnými technikami. Během uplynulých dvou měsíců si přihlášené
„tvořilky“ osvojily korálkování, ušily papuče,
na hladké oblázky zkoušely malovat oblíbené
motivy, neobvyklou technikou ve vodní lázni
si ozdobily hrnky a nyní se již připravují na
tvoření s vánoční tématikou.
Novinkou tohoto školního roku je taneční
kroužek STREET DANCE. Street dance je
nazývaný také jako pouliční tanec, který
v sobě zahrnuje více tanečních stylů. Tento
kroužek je určen pro všechna děvčata od
první do páté třídy, která se ráda hýbou.
Tréninky probíhají jednou týdně v tělocvičně
základní školy pod vedením lektorky Sáry
Šťastné. Děti se při tanci učí vnímat rytmus
hudby, učí se základní taneční kroky, čímž
rozvíjejí své pohybové dovednosti. Také vymýšlejí různé choreografie, taneční soutěže
a pořádají tzv. „jam“, při kterém se může
každý předvést a ukázat, co umí.
Stálicí v naší nabídce je kroužek VESELÉ
PÍSKÁNÍ, vedený lektorkou Gabrielou Ko-

Rodinné centrum Žofka
Kroužky Rodinného centra Žofka
V minulém zpravodaji jsme vám stručně nastínili hlavní poslání Rodinného centra Žofka.
Dovolte nám pokračovat i dnes a ve stručnosti vás seznámit s jednotlivými kroužky, které
pod hlavičkou Žofky v letošním roce pracují.
Jako kroužek s nejdelší tradicí by se dalo
označit KREATIVNÍ TVOŘENÍ, které funguje

již třetím rokem pod vedením lektorky Ivety
Vaňkové. První dva roky probíhalo toto setkávání pouze jednou za měsíc a návštěvníky byli
ti, které nabízené tvoření zaujalo na plakátcích ve škole i v obci. V letošním roce se Tvoření obleklo do nového kabátu - přihlášená
děvčata se scházejí pravidelně každý týden
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hry, se kterou se chtějí Mravenečci po Novém roce pochlubit rodičům i spolužákům.
Ve volných chvilkách si děti vyrábějí drobné
rekvizity pro jednotlivé aktivity i pro připravované vystoupení. Po dvou hodinách těchto
pestrých činností odcházejí děti z kroužku
spokojeny a těší se na další setkání.
Velkou radost nám všem Žofkám (organizátorkám i lektorkám) přináší zejména fakt,

že tyto pravidelné kroužky umožňují aktivně
naplňovat volný čas dalším více než sedmdesáti dětem, které nemusí nikam dojíždět,
ale mohou trávit svůj volný čas v Mutěnicích
se svými spolužáky a kamarády.
Více informací o náplni jednotlivých kroužků i o dalších aktivitách spolu s fotografiemi
můžete zhlédnout na facebookových stránkách Rodinného centra Žofky.

tažených koňmi od vesnice k vesnici a zpívá
pohádkové operetky za hudebního doprovodu svých rodičů.
Do Mutěnic však nepřijeli ani v létě, ani na
povozech, ale v první adventní neděli. Před
zcela zaplněným kulturním domem zazpívaly
děti pod vedením Pavla Růžičky tři známé
operetky – Kocour v botách, Šipková Růženka a Jak se Honza učil cizí řeči. Termín 27.
listopadu nebyl zvolen náhodně. Stejně jako
v loňském roce jsme chtěli v první adventní
neděli pozastavit chvat běžných dnů a dopřát
všem návštěvníkům dětského představení
prožít v poklidu přicházející vánoční čas.
Druhou adventní neděli jsme se rozhodli
dopřát si kulturu mimo Mutěnice a vyrazili
jsme do Matičky stověžaté na výpravný
muzikál Ať žijí duchové. Abychom si výlet
užili a mohli se mimo hudby opájet také
atmosférou vánočně vyzdobené Prahy, vyrazili jsme již v časných ranních hodinách.
Zívající pusy a ospalé oči nás sice provázely
celou cestu, ale chladný vzduch a následně
i rychlé tempo rozproudily krev v žilách a my
jsme povětšinou vyrazili kochat se krásou
architektonických skvostů Prahy i vánočních trhů. Celkový dojem podtrhla návštěva
Betlémů u Panny Marie Sněžné, kde bylo

k vidění téměř 200 historických i současných
betlémů z nejrůznějších materiálů (dřevo,
papír, perník, sklo, těsto, textil, keramika).
K nejvíce obdivovaným patřil 4,5 metru
dlouhý mechanický betlém Jiřího Votruby
s ukázkou velkého množství řemesel a pohybujících se zvířat.
Dvě hodiny po poledni již všichni seděli
na svých místech v Kongresovém centru
a netrpělivě očekávali nejenom rytíře Brtníka z Brtníku, Leontýnku a skřítky, ale také
jejich představitele známé z televize. Dočkali
jsme se všeho – skvělého tanečního mistra
v podání Romana Vojtka, Jouzy (téměř k nepoznání) v podání Jiřího Korna i skvělé Černé

Adventní čas v Žofce
atmosféra s povídáním podpořená šálkem
čaje nebo kávy.
Dva dny po adventním tvoření Rodinné
centrum opět otevřelo dveře kulturního domu
dětem i jejich blízkým. Již podruhé zavítalo
k nám do Mutěnic Dětské kočovné divadlo
z Kyjova. Jak již název spolku napovídá, jedná
se o zpívající seskupení dětí, které zpravidla
kočuje (především poslední týden ve školním
roce a první týden v srpnu) na povozech

Dne 25. 11. 2016 proběhlo v kulturním
domě v Mutěnicích „Adventní tvoření“. Za
odborného vedení profesionální floristky
Hanky Vystoupilové z Boleradic vznikaly
pod rukama zúčastněných maminek, dětí
i jednoho tatínka adventní věnce, svícny
i další vánoční dekorace, které již krášlí naše
domovy. Součástí akce byla také prodejní
výstava výrobků s vánoční tématikou. Průběh celého podvečera provázela příjemná
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kroniky v podání Dany Batulkové a mnohých
dalších. Sto padesát minut plných tance
a zpěvu známých písniček z dílny Zdeňka
Svěráka a Jaroslava Uhlíře velmi rychle uteklo a my jsme se vydali unaveni celodenními
zážitky zpět k Mutěnicím.
V době psaní tohoto příspěvku – těsně
před uzávěrkou zpravodaje – jsme v pilných
přípravách na další z našich adventních
akcí – Rozsvícení vánočního stromečku
před obecním úřadem. Ten letos poprvé
zazáří o víkendu, aby jej společně s námi

mohli rozsvítit také ti, kteří v letech minulých
pobývali ve všední den v práci. Věříme, že
stejně jako my prožíváte toto malé setkání
podbarvené zpěvem vánočních písní s radostí v duši a užíváte si ten kouzelný okamžik
rozsvícení vánočního stromečku s pocitem
vnitřní spokojenosti a dětským nadšením.
Přejeme Vám požehnané Vánoce naplněné láskou a vzájemným porozuměním a do
nového roku pevné zdraví, štěstí a spokojenost.
Rodinné centrum Žofka

mob. telefonem s operačním důstojníkem na
KOPIS HZS JmK, od kterého získá informace
o druhu a místě události. Velitel poté vydá
pokyn k výjezdu jednotky s danou technikou
a vybavením potřebných k likvidaci události.
Maximální doba pro vyjetí jednotky je do
10 minut od vyhlášení poplachu. KOPIS na
místo události vysílá vždy jednotky předurčené k řešení dané události, a přitom se řídí
tzv. Požárním poplachovým plánem kraje.

ského kraje (déle jen KOPIS HZS JmK), a to
těmito způsoby :
• sirénou (v obci jsou sirény dvě – na
budově OÚ a na hasičské zbrojnici)
• výjezdovou SMS zprávou členům
jednotky SDH Mutěnice a starostovi obce
KOPIS ZHS JmK přijímá tísňové hovory
z čísla 150 a mezinárodní tísňové linky 112.
Každý člen JSDHo Mutěnice je povinen se
při vyhlášení požárního poplachu v obci
neprodleně dostavit do požární zbrojnice.
A dále se řídit pokyny velitele jednotky.
Velitel jednotky se spojí radiostanicí popř.

Patrik Koplík, velitel JSDH obce Milotice
Ivana Blahová

SDH Mutěnice informuje

NAŠE VINOHRADNICTVÍ - VINAŘSTVÍ

Jak zní siréna

• Odlistění zóny hroznů •

poplachu jednotkám požární ochrany
Je vyhlašován přerušovaným tónem sirény
a napodobuje hlas trubky troubící tón “HOŘÍ,“HO-ŘÍ“ po dobu jedné minuty (25 vteřin
trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin
trvalý tón).
Po akustickém tónu sirény při vyhlášení
varovného signálu “Požární poplach“, bude
následovat tísňová informace informačních
prostředků pro vyrozumění obyvatelstva
o hrozící nebo vzniklé mimořádné situaci:
“Požární poplach, požární poplach, požární poplach. Svolání hasičů, svolání hasič. Byl
vyhlášen požární poplach, požární poplach“
Vyhlašuje se pouze za účelem svolání
jednotek požární ochrany. Nepoužívá se
k varování obyvatelstva!
Vyhlašování požárního poplachu: Požární
poplach pro Jednotku sboru dobrovolných
hasičů obce (dále jen JSDHo) Mutěnice vyhlašuje dálkově Krajské operační středisko
Hasičského záchranného sboru Jihomorav-

V ČR existují jen tři signály sirén, ale
pouze jeden je pro varování obyvatel
Signál pro varování občanů
Varovný signál “všeobecná výstraha“ je
vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu
140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca
tříminutových intervalech. Obyvatelstvo je
následně informováno např. rozhlasem,
televizí, místním rozhlasem, tzv. mluvícími
sirénami, vozidly složek integrovaného záchranného systému nebo jiným způsobem
o tom, co se stalo a co se má v takovém
případě dělat.
Signál Zkouška sirén
Ověřování provozuschopnosti systému varování a vyrozumění se provádí každou první
středu v měsíci ve 12 hodin v poledne akustickou zkouškou koncových prvků varování
zkušebním tónem (nepřerušovaný tón sirény
po dobu 140 vteřin). V případě mluvících sirén také slovy „TOTO JE ZKOUŠKA SIRÉN“.
Signál Požární poplach pro vyhlášení
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(Dornfelder, Modrý Portugal apod.) a také
bujně rostoucí odrůdy s hustým olistěním
(např. Sauvignon, Sylvánské zelené).
Při odstranění hlavních listů a jejich zálistků
dochází k lepšímu rozprostření listů v listové
stěně. Tyto listy jsou pak lépe osluněny a taky
více asimilují. V první řadě se musí odstranit
zálistky v zóně hroznů. Mikroklima listové
stěny je daleko lepší a zvýší se i rezistence
k houbovým chorobám. Dokonce některým
odrůdám stačí tento zásah a není třeba provádět další odlistění zóny hroznů.
Při odlistění zóny hroznů dochází k otevření
listové stěny keře, hrozny jsou lépe vystaveny
slunečnímu záření a zvýší se proudění vzduchu. Většinou se odstraní jeden nebo dva
listy na letorostu. Na keři je ponechána stále
velká listová plocha a tak je zabezpečena
zralost hroznů.
Defoliace napomáhá lepší aplikaci fungicidních přípravků a dalších látek na hrozny.
Vzdušnými a slunnými podmínkami vytvoře-

Odlistění zóny hroznů neboli defoliace je
jedním z agrotechnických zásahů a výrazně
se podílí na kvalitě a zdravotním stavu hroznů.
V moderní agrotechnice má tato operace
významnou roli. V současné době je tato
pracovní operace plně mechanizována, díky
použití defoliátorů (odlisťovače).
Odstranění listů v zóně hroznů se může
provést ručně nebo mechanizovaně. Ruční odlistění má výhody v šetrnosti a vede
k minimálnímu poškození keřů a samotných
hroznů. Negativem je však vysoká pracnost.
Mechanizované provedení je o poznání rychlejší ale s vyšším rizikem poškození.
Mechanizovaný zásah může poškodit
hrozny a jednotlivé bobule a ty mohou být
posléze napadeny houbovými chorobami.
S ohledem na tuto skutečnost se doporučuje
při mechanizované operaci ji provádět až při
svěšení hroznů.
Vhodnými odrůdami pro defoliaci jsou
ty, které mají velkou čepel a dlouhé řapíky
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nými uvnitř keře, bobule získávají pevnější
slupku, lépe osychají po dešti nebo ranní
rose a aplikace postřiků je snazší. A vadnutí
třapiny po odlistění se neobjevuje tak často.
Odlistěním zóny hroznů se také zhoršují
podmínky pro růst houbových chorob. V roce
2014 bylo u odrůdy Solaris možné sledovat
poškození květenství šedou hnilobou (Botrytis cinerea) již během kvetení (obr. 10). V roce
2013 se zase objevilo extrémní napadení
padlím u keřů, se špatným nebo pozdním
provedením odlistění zóny hroznů. Nekvalitně provedené zelené práce se ukázaly při
rozvoji šedé hniloby také v roce 2014. Nejintenzivnější byl rozvoj na třapině a bobule byly
následně napadeny hnilobou od třapiny (obr.
11). Odlistění zóny hroznů zásadně ovlivňuje
kvalitu a zdravotní stav hroznů.
Odlistění ovlivňuje hlavně tyto parametry:
- Cukernatost hroznů
- Tvorbu, složení a obsah kyselin a také
hodnotu pH
- Obsah a složení aromatických látek, především u bílých odrůd
- Obsah a složení fenolových látek v hroznech
- Zdravotní stav hroznů
Vliv odlistění na cukernatost
Aby mohly být cukry do bobule ukládány,
je potřebná činnost enzymu invertázy. Ta se
aktivuje při oslunění hroznů. Proto při zastíněných hroznech může být ukládání cukrů do
bobulí negativně ovlivněno. Naopak při velmi
intenzivním oslunění může docházet k přehřívání bobulí. Působení vysokých teplot má
za následek scvrkávání nebo zavadání bobulí
(obr. 13). Cukernatost se díky tomu zvyšuje,
avšak ne přirozeně.
Při brzkém odlistění se výnos může snížit
až o 20 %, zároveň však dojde k nárůstu
cukernatosti o 5 %. Zvýšení cukernatosti nastává díky poklesu výnosu, lepšímu oslunění
a nahrazení ztráty listové plochy.

Brzkým termínem odlistění nedojde ke
snížení cukernatosti díky dobré kompenzaci
ostatních částí listové plochy.
Při raném odlistění dokáže listová plocha
plně nahradit odstraněné listy do 15 dnů.
Schopnost nahradit listy se s pozdějšími
termíny snižuje v důsledku pomalejšího růstu
révy. Při odstranění listů v době zrání hroznů,
již nemusí dojít k plnému nahrazení listové
plochy. Proto tyto pozdější termíny odlistění
můžou snižovat cukernatost hroznů.
V zahraniční literatuře se objevují i názory,
že defoliace může snížit vysoký obsah alkoholu především u bílých vín. Předpokládá
se, že velikost osluněné listové plochy,
kde probíhá fotosyntéza, má vliv na kvalitu
hroznů, která je vyjádřena cukernatostí. Při
odstranění některých listů se sníží výkonnost
fotosyntézy a tím klesne i fotosyntetická aktivita. Výsledkem je i snížená cukernatost hroznů a tím i následný obsah alkoholu ve víně.
Vliv odlistění na obsah a složení kyselin
Odstranění listů v zóně hroznů výrazně
ovlivňuje teplotu bobulí. Ty jsou více exponované ke slunci a teplota v nich se zvyšuje.
Daleko citlivější na teplotu je kyselina
jablečná než kyselina vinná. Obsah kyseliny
jablečné v hroznech, zvláště v severních
vinařských oblastech, je značně závislý na
počasí v daném ročníku a také na zelených
pracích, které jsou provedeny.
Zvyšování teploty v bobulích má za následek snižování obsahu kyseliny jablečné
a tím i celkových a titrovatelných kyselin
v hroznech.
Při nadměrném oslunění a přehřívání bobulí se kyselina jablečná odbourává velmi
rychle a její obsah se snižuje k nežádoucím
hodnotám a i obsah veškerých kyselin je
velmi malý. Během zrání se v extrémních
případech může dostat až na hranici 3-4 g/l
s převážným zastoupením kyseliny vinné
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a ta bude vázána ve formě hydrogenvinnanu
draselného (vinný kámen).
Je také dokázáno, že při vyšších teplotách
(20 °C) se odbourává kyselina jablečná už
v hroznech.
Koncem srpna a začátkem září se v teplých
dnech může obsah kyseliny jablečné snížit
o 3-5 g/l týdně. To snižuje i veškerý obsah
kyselin v hroznech. V bílých vínech se pak
tyto nízké hodnoty kyselin negativně odráží
na kvalitě vína. S nízkým obsahem kyselin
nám též roste hodnota pH.
Mladá vína, s nižším obsahem kyseliny
jablečné a při vyšším pH, nám můžou samovolně nastartovat malolaktickou fermentaci
a ta navíc může začít aktivitou nežádoucích
kmenů bakterií.
Ohřívání také aktivuje enzym malátdehydrogenázu. Tento enzym má podíl na přeměně
kyseliny jablečné na cukry. Cukry jsou převážně využity metabolismem rostliny.
Doporučuje se u bílých odrůd (Müller
Thurgau, Muškát Moravský, Irsai Oliver,
Děvín apod.), odstranit pouze zálistky v zóně
hroznů a nejvíce zastiňující listy (obr. 12).
Na druhou stranu u odrůd obsahujících více
kyselin je větší redukce listové plochy vítána
(obr. 13)

mezi násadou bobulí a zaměkáním. Na bobulích se mohou objevovat hnědé skvrny, což
znamená nárůst fenolických látek v bobulích
a to hlavně hydroxyskořicových kyselin v dužnině a slupce.
Tyto kyseliny mají svůj význam při reakcích
hnědnutí a vytváření těkavých fenolů. Byly
sledovány projevy slunečního úpalu u odrůdy
Chardonnay. Zde došlo k snížení hmotnosti
bobulí a k nárustu cukernatosti a fenolických
látek. Při větším množství těchto bobulí může
být následný problém s hořkostí a hnědnutím
v moštech a vínech.
Nejcitlivější je réva na sluneční úpal ve
velmi horkých dnech s vysokou intenzitou
oslunění. V takových dnech se proto nedoporučuje odstraňovat listy.
Hrozny vystavené slunci přijímají UV záření (vlnová délka < 400 nm), fotosynteticky
aktivní záření (400-700 nm) a infračervené
záření (> 700 nm).
Nejrizikovější je z pohledu vzniku slunečního úpalu orientace směru řad sever-jih. Na
západní straně listové stěny je dosahováno
velmi často nejvyšších teplot. A v odpoledních hodinách i nejvyšších teplot vzduchu.
Proto se doporučuje přistupovat zde k odlistění opatrně (obr. 14).
U intenzivně osluněných hroznů může
vlivem odpařování vody dojít ke scvrkávání
a zavadání bobulí. Opět nastávají problémy
s vysokou cukernatostí a neharmonickým
poměrem mezi kyselinou vinnou a jablečnou.
Doporučuje se proto, na západní straně
odstranit 1-2 listy a nechat list pod hroznem
a nad hroznem. Pod hroznem listy slouží jako
ochrana před odrazem záření z půdy a nad
hroznem zase stíní pronikání intenzivního
slunečního záření. V praxi se takové odlistění
provádí ve dvou termínech. Východní strana
se odlistí hned po kvetení a západní se dodělá až při zaměkání bobulí. Je třeba znát
význam listů a zálistku pro révu vinnou. Při

Termíny odlistění
Termíny odlistění jsou různé. Odvíjí se
podle daného ročníku, odrůdy, stanoviště,
klimatických podmínek, počasí a kvalitě
hroznů, jež má být produkována.
Termíny odlistění jsou také závislé na počasí v daném ročníku. Při odstraňování listů
je dobré brát zřetel na obsah kyselin dané
odrůdy a na aromatickou zralost hroznů. Je
třeba počítat i s možností slunečního úpalu.
Sluneční úpal je způsoben vysokým slunečním zářením a vysokou teplotou. Většinou
se tak děje při změně počasí z chladného
a deštivého na velmi horké a slunečné a to
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této znalosti můžeme vhodně provést zelené
práce a dosáhnout tak požadované kvality
hroznů. Při odlistění je zásadní vylamování
zálistků. Ale pouze v zóně hroznů, nad ní se
nechávají a ty co přerůstají, se zakracují při
osečkování révy. Zálistky tvoří mladší listovou
plochu a jejich odstranění na celém letorostu
by snižovalo kvalitu hroznů.
O termínu, intenzitě a rozsahu odlistění je
vhodné rozhodovat až přímo ve vinici. A ke

každé odrůdě přistupovat individuálně. Je
totiž hodně faktorů, které můžou odlistění
ovlivnit a ty je třeba zohlednit. Odlistění závisí
na směru řad a jejich vystavení slunečnímu
záření, stanovišti, průběžnému počasí,
pěstitelském tvaru, odrůdě, povětrnostním
podmínkám a také typu daného vína, které
má být vyrobeno.
Je taky dobré odlisťovat každou stranu
listové plochy zvlášť. Stranu, na kterou svítí

Obr. 13 Ideální odlistění u odrůdy Sauvignon

Obr. 11 Hniloba na stopečkách bobulí uvnitř hroznu

Obr. 10 Napadení květenství šedou hnilobou
u odrůdy Solaris

Obr. 14 Počátek slunečního úpalu

Obr. 12 Keř pouze s vylamováním zálistků v zóně hroznů
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slunce dopoledne, je vhodné odlistit. Naopak odpolední sluneční záření má daleko
větší intenzitu a doporučuje se odlistění
zálistků.
Během dne je kritická doba mezi 10 až
16 hodinou, kdy je sluneční záření nejintenzivnější.
Brzké odlistění zóny hroznů značně zvyšuje jejich kvalitu a senzorické vlastnosti vína,

Konečná fáze slunečního úpalu

na rozdíl od variant, které odlistěny nebyly.
Brzké odlistění může mít vliv na zpevňování
slupky bobulí vůči UV záření. Poté je i možnost vzniku slunečního úpalu nižší. Také
kutikula je silnější díky přizpůsobivosti slupky
ke slunečnímu záření. Díky silnější slupce
lze sklízet úrodu v pozdějších termínech
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Doporučené termíny odlistění zóny hroznů dle odrůd
Doporučený termín

Odrůdy

Odstranění zálistků v zóně hroz- Všechny odrůdy bez rozdílů (modré i bílé)
nů, ihned po jejich objevení na
letorostech
Odstranění 1-3 listů v zóně hroznů Modré odrůdy
mezi fázemi kvetení a hráškovatění
Aromatické odrůdy – Tramín, Děvín, Pálava
Odrůdy s hustým hroznem a vysokou citlivostí k šedé
hnilobě – Rulandské šedé, Neuburské
Vylomení zálistku a max. 1-2 listů Bílé odrůdy s nízkým obsahem kyselin (Müller Thurgau,
v zóně hroznů mezi k vetením Muškát Moravský, Irsai Oliver, Vrboska)- nepřímá ochrana
proti houbovým chorobám
a hráškovatěním
Odlistění zálistků a 1-3 listů v zóně Odrůdy citlivé na hnědnutí slupky a vysoký obsah fenolichroznů po zaměkání bobulí
kých látek v ní (Chardonnay, Ryzlink Vlašský)
Odstranění 1-3 listů v zóně hroznů Ryzlink r ýnský, Rulandské bílé, Sauvignon blanc,
v stanoveném termínu dle žádané Sylvánské zelené, Hibernal, Veltlínské zelené, Malverina
aromatické zralosti hroznů

Doporučení pro praxi:
V našich podmínkách České republiky jak
již bylo uvedeno, je vhodné odstranit 1-3 listy
na letorostu v zóně hroznů.
U ranějších odrůd a odrůd s nižší kyselinou
mnohdy stačí odstranit pouze zálistky v zóně
hroznů (Müller Thurgau, Muškát Moravský).
Odrůdy s hustějším hroznem zase vyžadují
odstranění 1-3 listů (Rulandské šedé, Neuburské). To platí i pro odrůdy u kterých požadujeme určitou aromatickou zralost (Ryzlink
rýnský, Hibernal, Sauvignon ).
U bílých moštových odrůd je třeba přistupovat k intenzitě odlistění opatrně. Modré
odrůdy mají větší listovou plochu a silnější
slupku bobulí. U modrých moštových odrůd
i intenzivnější odlistění (4 listy) může působit
pozitivně, avšak v našich podmínkách se to
nesmí přehánět.

a získat také hrozny nejvyšší kvality ve vztahu
k danému ročníku a stanovišti. UV záření je
silnější mezi dokvétáním a hráškovatěním
bobulí a odstranění listů v zóně hroznů vede
k zesílení slupky. Od hráškovatění bobulí
buňky hůře reagují na vnější vlivy prostředí
a k zesílení slupky dochází daleko méně.
Réva potřebuje pro vývoj téměř každý list.
Proto u nás nemůžeme odstranit 6-8 listů,
jako je možno vidět například v Itálii. Proto
u nás odstraňujeme 1-3 listy v zóně hroznů
a zálistky v zóně hroznů. 4-5 listů lze odstranit pouze ihned po odkvětu, kdy réva
dokáže jejich ztrátu dobře kompenzovat.
Odstranění 4 a více listů negativně působí
na cukernatost.
Je-li keř příliš hustý, lze odstranit zálistky
v zóně hroznů a maximálně 3 hlavní listy
v zóně hroznů. U odrůd s menším zahuštěním může stačit pouze odstranění zálistků
v zóně hroznů

Bc. Radim Holešínský
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SPORT
MUTĚNICKÝ FOTBAL
Konec dobrý, všechno dobré! Tak by se
dala popsat podzimní část nového fotbalového ročníku z pohledu našich žlutozelených
barev. Po posledním domácím vítězném
utkání našeho A-mužstva s Ivančicemi totiž
přišla nečekaná a o to radostnější zpráva
z Tišnova, kde domácí lídr tabulky krajského
přeboru podlehl o záchranu hrajícímu Rousínovu 0:1. Díky zaváhání Tišnova jsme tak
o bod svého soka v tabulce přeskočili a naši
kluci tak mohli hned po utkání skandovat
oblíbený pokřik: „Tak jsme první, no a co?!“
I když některé naše celky mají k 1. místu
trochu dále, přesto můžeme být po podzimu
s účinkováním našich mužstev v soutěži opět
spokojeni.
Starší přípravka má poměrně široký kádr
hráčů, tudíž se daly očekávat trochu lepší
výsledky. Naše filozofie v této kategorii ale
je dávat příležitost co nejširšímu počtu hráčů
bez ohledu na nějakou porážku. Navíc kluci
věkově patřící do přípravky znovu pomáhali
i mladším žákům, takže vytížení některých
bylo poměrně slušné. Nejlepší podzimní
střelec Jindra Pavelka, který vstřelil 28 branek, je jedním z nich. Marek Buchta vstřelil
19 branek, Jan Štětka 11, Theo Mullot 8,
Petr Plchut 7, Adam Černý 5, Adam Knotek
4, Matyáš Mokruša 3, Petr David a Ondřej
Holešinský dvě branky. Jednu branku přidali
i Max Zvědělík a Matěj Marada.
Noví trenéři mladší přípravky Vojta Pavelka a Lukáš Lamáček dávají rovněž příležitost
co nejširšímu počtu hráčů, z nichž někteří
navštěvují teprve mateřskou školu, což jde

rovněž na výsledcích vidět. Herně a střelecky
tak vyčnívali Adam Knotek, který vstřelil úctyhodných 38 branek a Natálka Lamáčková,
která vstřelila branek 17. Antonín Burian
přidal 6 branek, Adam Nedvídek 4 a David
Komosný, Dominik Červínek, Michal Trávník
a Michal Mokruša se trefili jedenkrát.
Mladší žáci jsou velmi příjemným překvapením letošního podzimu. Mladí kluci
z přípravky přinesli do tohoto celku svěží
podzimní vítr, který je málem přinesl na výsluní. V posledním utkání s Velkými Pavlovicemi
totiž v samém závěru vedli o dvě branky, což
by jim stačilo na 1. místo v tabulce. Bohužel
dvě inkasované branky a konečná remíza
odsunuly naše mladší žáky „až“ na 2. místo,
byť pouze o skóre! Na jaře tak kluci budou
mít o motivaci postaráno! Střelecky se dařilo
„přípravkáři“ Jindrovi Pavelkovi, který vstřelil
13 branek! Matyáš Lamáček, Adam Černý
a Lukáš Mokruša vstřelili 3 branky, Marek
Buchta, Tadeáš Vydařelý, Jiří Kabela, Martin
Hrabina a Vojta Špéra přidali jednu. Brankář
Libor Rozkydal se s Jirkou Kabelou a Lukášem Mokrušou navíc dostali i do okresního
výběru.
Starší žáci navázali na loňské výborné výkony, které je vynesly až k vítězství v soutěži.
Přestože řada opor odešla do dorostu, na
podzim ani jednou neprohráli. Zvlášť cenné je
vítězství na půdě vedoucího mužstva tabulky,
spojeného (!!) družstva někdejších fotbalových bašt Dubňan a Ratíškovic 2:1. Bohužel
dvě zbytečné remízy je odsunuly právě za
toto mužstvo na 2. místo. Nejlepším jarním
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střelcem byl znovu Marek Mokruša, který se
trefil 12 krát. Tomáš Růžička vstřelil 6 branek,
Nick Hekele a Matyáš Konečný tři, František
Lamáček, David Froněk, Mikuláš Holešinský,
Matyáš Lamáček a Pavel Weigl dvě, Lukáš
Kotvan, Kevin Goldschmied a brankář Ondřej
Buchta 1 branku.
Kádr dorostenců opustili hráči silného
ročníku 1997, a protože jejich nástupci
z dalších ročníků nám bohužel hojně s fotbalem končili, zůstalo nám v celém dorostu
v podstatě jenom 5 hráčů. Dorost tak doplnili
kluci, kteří vyšli ze žáků a svou nezanedbatelnou roli hrají v dorostu i hráči ročníku
2002 a 2003, tedy kluci, kteří ještě věkem
patří do žákovské kategorie. Konečné 10.
místo po podzimu je tedy reálným obrazem
současného dorostu. V příštích letech bude
tedy určitě lépe, ale holt letos kluci musí
zabojovat o záchranu soutěže, což by se jim
podařit mělo. Přechod do dorostu nedělal
žádný problém Patrikovi Lamáčkovi, který
byl s 13 brankami suverénně nejlepším
střelcem. Aspoň trochu mu sekundoval Pavel
Jagoš, který vstřelil 4 branky. O zbylé dvě
se postarali zmínění žáci Marek Mokruša
a Ondra Buchta, jedna branka byla vlastní.
Pochvalu snad ještě zaslouží kapitán Adam
Michna, brankář Richard Konečný a mladíci
Jarda Knedlík a Petr Janás.
A-mužstvo je znovu po třech letech podzimním králem krajského přeboru! To je to
nejdůležitější sdělení letošního podzimu. Už
v loňské sezóně jsme se poměrně slušně
vzpamatovali ze sestupu z divize a znovu si
tak rádi připomínáme slova některých škarohlídů, kteří nás už viděli někde v okresním
přeboru. Zatím si, bohužel pro ně, musí ještě
chvíli počkat… Měli jsme velmi dobrý vstup
do sezóny, ale zranění kapitána Milana Válka
(mimo hru bude i celé jaro!) a nejlepšího střelce Marcela Čepila nás uprostřed podzimu
přece jen trochu rozhodila. Poslední 4 utkání

jsme ale zvládli na jedničku a vyhoupli jsme
se nakonec do čela tabulky. Velmi dobře se
uvedly nové posily, exhdodonínský Tomáš
Novotný a exratíškovický Lukáš Koplík. Oba
se dostali do nejlepší podzimní jedenáctky
krajského přeboru. I s nejlepším naším střelcem 14 gólovým Marcelem Čepilem, který
tentokrát o tři branky překonal svého parťáka
i učitele Dalibora Koštuříka. 4 branky přidal
Jirka Maršálek, tři jeho dvojče Hynek a již
zmíněný Milan Válek. Kuriózně tři branky si
vstřelili naši soupeři dokonce sami! Pochvalu
zaslouží určitě i brankář Filip Kratochvíla,
který se dostal v závěru podzimu do výborné
pohody! Tak už se všichni těšme na jaro!
Ženy trochu slevily z loňské 4. příčky, ale
konečné 6. místo po podzimu je asi reálným
odrazem schopností mužstva. Jinými slovy,
děvčata hrají na to, na co mají. Zvlášť, když
je na podzim oslabila Sabina Pavková, která
odešla na „zahraniční misi“ do slovenské Myjavy. Střelecky se na podzim dařilo Yvonne
Jansové, která síť soupeřek rozvlnila 6krát,
Lenka Lamáčková se trefila 4krát, a Markéta
Bízová, která se k fotbalu vrátila po delší
zdravotní pauze 3krát. Zbylé tři podzimní
branky obstaraly Denisa Zemánková, Radana Menyhartová a Jitka Leciánová.
Závěr
V létě jsme slavili 90 let organizované
kopané v Mutěnicích ještě i s dobrou duší
našeho klubu panem Janem Němcem. I on
byl pochopitelně a hlavně po zásluze mezi
oceněnými. Snad nikdo totiž minimálně
v posledních třiceti letech neudělal pro
mutěnický fotbal tolik, co on. Do té doby,
než nás v listopadu letošního roku navždy
a velmi nečekaně opustil a odešel za Peťou
Novákem, Jarou Jochem, Cyrou Šupou
a dalšími mutěnickými legendami. Všem nám
bude nejen při fotbale, ale tak nějak vůbec,
chybět. Ani ten Jägermeister nám už tak bez
Vás, pane Němče, chutnat nebude… Snad
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budeme mít díky výsledkům našich mužstev
alespoň důvod k radosti na hřišti!
Znovu bych rád touto cestou poděkoval
všem našim fanouškům, trenérům, sponzorům, rodičům dětí a vůbec všem příznivcům
za jejich podporu a přízeň v jubilejním roce
2016! Zároveň přejeme všem mutěnickým
občanům pohodový závěr roku, šťastné a veselé Vánoce a Nový rok a jen dobré zprávy
v roce následujícím!
Petr Blaha

Jan Němec přebírá ocenění z při příležitosti 90 let
kopané v Mutěnicích z rukou předsedy OFS Hodonín
Petra Kotáska

FK Mutěnice „A“ - krajský přebor 2016/17
Stojí zleva: Petr Zemánek - trenér, Denisa Zemánková - masérka, Igor Šupa, Lubomír Kupčík, Pavel Varmuža, Tomáš Drápal, Jaroslav Hromek, Radek Benešovský, Dalibor Koštuřík, Michal Bíza, Filip Kratochvíla,
Jaroslav Joch - asistent trenéra, Petr Čepil - vedoucí mužstva
Dřepí zleva: Lukáš Trávník, Hynek Maršálek, Lukáš Koplík, Marcel Čepil, Michal Vydařilý, Vít Lamáček,
Jiří Maršálek, Tomáš Novotný
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Celková bilance podzimní části ročníku 2016/17 v číslech:

Přehled našich aktivit v tělocvičně ZŠ (vchod zezadu)

A mužstvo

1. místo

15

11

1

3

44 : 15

34 bodů

Aerobic

pondělí a středa

20:00 – 21:00 hod

Dorost

10. místo

12

2

5

5

20 : 31

11 bodů

Míčové hry děti

úterý

17:30 – 19:00 hod

Žáci starší

2. místo

8

6

2

0

37 : 6

20 bodů

aktuálně je kroužek pouze v době od

18:00 – 19:00 hod

Žáci mladší

2. místo

8

5

2

1

27 : 15

17 bodů

Volejbal ženy

úterý

19:00 – 21:00 hod

Ženy

6. místo

10

3

1

6

16 : 38

10 bodů

Volejbal mix

čtvrtek

19:00 – 21:00 hod

Přípravka starší

9. místo

11

4

1

6

91 : 107

13 bodů

Volejbal mix

neděle

17:00 – 19:00 hod

Přípravka mladší

9. místo

9

2

0

7

69 : 118

6 bodů

Za T. J. Sokol Mutěnice Tomáš Mičola, starosta jednoty

SOKOL
Zimní čas vlétl mezi nás
ty pravé plody naší práce. Jen mě osobně
mrzí, že není více prostoru v tělocvičně pro
více tréninků během pracovního týdne. Na
druhou stranu je dobře, že je tělocvična
tak plně využita pro sport a aktivity spojené
s pohybem. Jen tak dále.
V letošním roce se nám z organizačních
důvodů nepodařilo uspořádat letní volejbalový turnaj, který se konal v minulém roce
v areálu Pod Bůdama. Nicméně příznivci
nemusí být smutní, protože už teď jsem domluven na náhradním termínu, a to v sobotu
11. 2. 2017 v čase od 9:00 hod. v tělocvičně
ZŠ. Účast přislíbily týmy z blízkého okolí,
budeme se těšit na tuto konfrontaci. Všichni
jste srdečně zváni.
Na závěr Vás chci pozvat do našich řad.
Pokud se chcete třeba jen podívat, jste
všichni srdečně zváni, třeba se Vám hra nebo
cvičení zalíbí a budete moct prožívat radosti
ze hry a pohybu společně s námi.

Milí spoluobčané, dovolte mi, abych na
úvod tohoto článku do zimního čísla našeho
zpravodaje Vám všem popřál šťastné a veselé
Vánoce a do nového roku 2017 hlavně hodně
zdraví, spokojenosti a pohody.
Pokud bych měl trochu bilancovat tento
pomalu loučící se rok 2016 z pohledu Tělocvičné jednoty Sokol Mutěnice, tak musím
napsat, že druhý rok byl z mého pohledu
lepší než ten první (2015) a pevně věřím, že
ten třetí bude zase o stupeň výše než tento.
Daří se nám držet nastavené aktivity, které
jsme si předsevzali, a to jak kroužek volejbalu, tak kroužek aerobiku, a v neposlední řadě
mi dělá radost kroužek, který pořádáme pro
naše děti už druhým rokem v tělocvičně místní ZŠ. Tímto všechny malé sportovce zdravím a také jim přeji krásné Vánoce, ať Vám
Ježíšek splní všechna i ta nejtajnější přání.
Jednotlivé dovednosti, kterým se v kroužku
věnujeme, už nesou svoje ovoce, a to jsou
46

47

Společenská kronika

Narození

Blahopřání

75let
06.10.1941
16.10.1941
19.10.1941
10.11.1941
23.11.1941
24.11.1941
28.11.1941
05.12.1941
08.12.1941
27.12.1941

Marie Bízová
Květoslava Hodesová
Marie Holešínská
František Dubina
Jaroslav Mihola
Květoslava Holešínská
František Králík
Jaroslav Směřička
Anna Brablcová
Pavel Holomek

Nová čtvrť
Jižní
Havlíčkova
Letní
Na Ovčírnách
Dubňanská
Nerudova
Letní
Nádražní
Tržní

Ladislav Holeček
Marie Trávníková
Ludmila Šoltová
Marta Kratochvílová
Drahomíra Šupová
Anežka Brablcová
Miloslav Švrček
Anna Bayerová

Havlíčkova
Nerudova
Okružní
Slovácká
Brněnská
Havlíčkova
Vinařská
Nová

Františka Lamáčková

Nová

Marie Vojtíšková

Hodonínská

Marie Štětková

Lipová

80let:
18.10.1936
21.10.1936
25.10.1936
05.11.1936
05.11.1936
04.12.1936
05.12.1936
19.12.1936
92let:
22.10.1924
94let:
06.12.1922
95let:
08.10.1921

15.09.2016

Tobiáš Flamík

Dubňanská

07.10.2016

Eliška Burdová

Nová čtvrť

12.10.2016

Ema Vajbarová

Nedělní

17.10.2016

Matouš Novák

Slovácká

17.10.2016

Alžběta Esterková

Hasičská

20.10.2016

Eliška Bírešová

Krátká

24. 11 2016

Viktorie Jagošová

Na Ovčírnách

Sňatky
20.08.2016
		

Patrik Rozehnal
Aneta Kmentová

Brněnská
Starý Poddvorov

17.09.2016
		

Zdeněk Lamač
Erika Šubjaková

Nerudova
Hovorany

15.10.2016
		

Stanislav Prčík
Jana Bravencová

Masarykova
Březí

23.10.2016
		

Pavel Hodes
Ludmila Dudniková

Díly
Díly

Úmrtí
18.08.2016

Emilie Janková

Vinařská

ve věku 85let

13.09.2016

Josefína Šoupalová

Květná

ve věku nedož. 79 let

04.10.2016

Marie Vaculovičová

Ke Trojici

ve věku 91let

17.10.2016

Kateřina Šupová

Krátká

ve věku 91let

21.10.2016

Františka Balaštíková

Zahradní

ve věku 88let

06.11.2016

Jan Němec

Lipová

ve věku 69let

07.11.2016

Ludmila Svobodová

Polní

ve věku 81let

11.11.2016

Anežka Vránková

Lomená

ve věku 82let
Hana Svobodová
matrikářka
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Historie na fotografiích

Putování slováckým vinohradem

Kateřinské hody 2016

Hody
1966
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