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Milí spoluobčané,
Léto je nenávratně za námi, a i když přes prázdniny nepracuje ani parlament, u nás se pracovalo.
Začátkem července bylo zřízeno dětské hřiště na ulici Osvobození, které bychom rádi ještě rozšířili o
nějaké další zábavné prvky. Byly opraveny schody v mateřské školce s přípravou na zastřešení. Po
dlouhém očekávání byl vystavěn chodník od Strachotínské boudy za křižovatku i s přípravou na přechod
pro chodce. Na výstavbě chodníku se podíleli pracovníci obce, kteří se podílejí i na pravidelném
udržování a úklidu naší obce. Na tyto pracovníky dostala obec příspěvek z úřadu práce, část je krytá z EU.
Bohužel, někteří řidiči si neustále pletou parkoviště s chodníkem, a i nadále parkují před Strachotínskou
boudou. Nazval bych to jako bezohlednost. Proto jsme se obrátili na policii ČR, která bude řidiče stojící
na zákazu zastavení v obou směrech pokutovat. Pro zamezení vjezdu aut na chodník se instalují sloupky.
Na ukončení prázdnin byl opět zorganizován den pro děti. Touto cestou děkuji jménem obecního úřadu
všem, co se na přípravě dětského dne podíleli. I když počasí vyšlo, zájemců o hry, skákací hrad a jiné
bylo velmi málo.
Přeji dětem úspěšný návrat do školních lavic a všem vzájemné porozumění
Ivan Murín, místostarosta
Bílá stuha
Jak jsme již psali v minulých číslech zpravodaje, Navrhovaná odměna z JmK za ocenění v této
v dubnu podala naše obec přihlášku do soutěže soutěži je 100.000,- Kč.
Vesnice roku. V této soutěži jsme hned při první
účasti získali ocenění „Bílou stuhu“ za činnost
mládeže.
V sobotu 20.8.2011 se v obci Vavřinec uskutečnila
slavnost, při níž byla předána jednotlivá ocenění
obcím, která jim již v 17. ročníku soutěže VESNICE
ROKU 2011 udělila krajská hodnotící komise. Do
Vavřince se sjelo celkem 14 obcí z 19 přihlášených.
Za obec Strachotín převzal ocenění "Bílou stuhu"
starosta pan Pavel Matýšek. Společně s ním
zastupovala obec i paní Jaroslava Mikáčová.
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Ze zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva dne 29.6.2011
Pan Bohumil Bohatý se vzdal svého mandátu a na
jeho místo nastoupil náhradník Mgr. Libor Stehlík.
Zastupitelstvo schválilo řešení sesuvu půdy dle
geologického průzkumu, změnu dispozice vchodu
k bytu pana Šalmika, prodloužení nájemní smlouvy
panu Kučerovi E.. Bere na vědomí výpověď
kronikářky Jany Knápkové z dohody o pracovní
činnosti, že komise pro životní prostředí provede
prošetření vysokých a starých stromů v obci.
Zasedání zastupitelstva dne 3.8.2011
Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu JmK na územní plán. Smlouvu o
budoucí nájemní smlouvě a o budoucí smlouvě o
zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni
s Povodím Moravy a nájemní smlouvu na hrobové
místo. Odpovědělo na dotaz přítomných občanů
ohledně dobudování silnice na ul. Polní – jeden

účastník stavebního řízení se odvolal v zákonné
lhůtě, tím pádem je pozastaveno stavební
povolení.
Zasedání zastupitelstva dne 7.9.2011
Zastupitelstvo schválilo záměr prodeje rozvodu
kabelové televize, kupní smlouvy na pozemky,
pronájem 2 ks ukazatelů rychlosti do konce roku
2011-v r. 2012 odkoupení, podání žádosti o dotaci
na vybudování cyklostezky. Neschvaluje zahrnutí
záměru výstavby RD v lokalitě pískovna do
Územního plánu obce, odprodej již prodaného
stavebního pozemku jinému stavebníkovi – musí
proběhnout prodej přes obec. Bere na vědomí
informaci o navržené odměně z JMK ve výši
100.000,- Kč za umístění v soutěži Vesnice roku –
bílá stuha za práci s mládeží, oznámení o pořádání
hodů v roce 2012 – dohodnuto, že se budou
střídat v pořadatelské činnosti hasiči se sokoly.

Komise

1. V Ý Z V A
Hledá se nový kronikář/kronikářka obce
Strachotín. Kdo by měl zájem shromažďovat
informace a zaznamenávat dění v obci, nechť
kontaktuje pracovníky obecního úřadu nebo členy
naší komise.
Komise pro informovanost občanů

2. V Ý Z V A
V rámci předcházení škodám v naší obci je
potřebné vytipovat stromy či keře, které ohrožují
životy či majetek občanů. Prosíme proto všechny,
aby nahlásili na OÚ stromy, které jsou jakkoli
poškozené, suché, zasahují do el. vedení a pod.
Děkujeme.

*****

KOMISE PRO SENIORY
1.října Den seniorů
Víte, že i senioři mají svůj svátek?
Na první den měsíce října připadá Mezinárodní
den seniorů. Slaví se již od roku 1998.
Připomeňme si, co pro nás udělali naše babičky a
dědečkové. Poděkujme jim za to a navštivme své
rodiče a prarodiče s malým dárkem.
Připravme pro ně překvapení nebo pozornost.

Připravované akce pro seniory:
-Příprava počítačové miniučebny
-Divadlo Boleradice
-Keramické odpoledne
-Přednáška s policií ČR- ,,Bezpečnost pro seniory,,
-Výlet do termálních lázní Pasohlávky
-Cyklovýlet s táborákem
-Návštěva solné jeskyně
-Výroba věnečků na svátek dušiček
Komise pro seniory přeje všem starším občanům k -Adventní koncert v kostele Strachotín- skupina
jejich svátku hodně zdraví, pohody a spokojenosti Srdce ze Šakvic
ve stáří.
Termíny akcí budou upřesněny
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V uplynulém období jme se podíleli na přípravě
podkladů
do
soutěže
,, Vesnice
roku“,
Členky Svazu invalidů se zúčastňují výuky v Centru
celoživotního vzdělávání v Hustopečích a letního
tábora NA STARÁ KOLENA.
Navázali jsme velmi úzkou spolupráci se sociálním
odborem v Hustopečích, kde se také budeme
podílet na projektu Komunitního plánování
sociálních služeb na území ORP Hustopeče.
Pracovní seminář proběhl 8.5. 2011- do pracovní
skupiny se zapojily - p. Hana Pospíchalová
a p. Hana Řeháková.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili přednášky s
vedoucím pracovníkem odboru sociálních služeb
Hustopeče p. Lazem. Přednáška se konala
13.5.2011 ve Strachotíně.
Veškeré tištěné informace a materiály jsou
dostupné i na OÚ u paní Zvěřinové a na
internetových stránkách:www.socialnisluzby-jm.cz

Důležité kontakty:
Agentura domácí péče Hustopeče- , tel.:
519413888; 724155025
Osobní asistence Girasole, tel.:775246953
Remedia- sociální služby Břeclav, tel.: 736490381
Domov pro seniory s pečovatelskou službou
Mikulov, tel.: 519440983, 721586579

Zajímavé odkazy:
www.socialnisluzby-jm.cz
www.zijemenaplno.cz
www.pomocproseniory.cz
www.seniorum.cz
www.4home.cz
ww.remediaplus.cz
www.gcentrummikulov
http://ccv.volny-cas.cz/

Mateřská škola

Základní škola Dolní Věstonice

Kdo navštívil 1.září naší školičku, byl určitě mile
překvapen. Máme nově vymalováno, v šatně nám
svítí krásná barevná duha a v malé třídě je nový
veselý koberec. Děti přivítal usměvavý kolektiv,
který
už
se
na
ně
moc
těšil.
Ve čtvrtek 1. září jsme přivítali tyto nové děti:
Dvořáček Lukáš, Fejfušová Anna, Francová
Kateřina, Páv Jakub, Ryšánek Petr, Stehlíková
Adriana, Stehlíková Sára, Tarabová Nikola,
Tomešková
Martina,
Wenischová
Sabina.
Všem těmto dětem přejeme, aby se jim ve školce
líbilo a co nejdříve přestaly tesknit po maminkách
a našly si nové kamarády.
Co chystáme v tomto školním roce? Na jaře
budeme jezdit na plavecký výcvik do
hustopečského bazénu a koncem června bychom
rádi odjeli do školy v přírodě.

„START - CÍL"
A máme tu září. START do nového školního roku
2011/2012. Jak bude úspěšný a jakých dosáhneme
výsledků v cíli, to ukáže červen. Loňský červnový
CÍL byl ovšem pro naši základní školu vskutku
úspěšný. Dvacet žáků ze 2.stupně se 20. června
2011 zúčastnilo prvního mezinárodního ročníku
soutěže dračích lodí "Pálavské dráče" zaštítěného
EU. Na Malé laguně u Yacht Clubu Pavlov se to jen
hemžilo barvičkami, které odlišovaly jednotlivá
moravská či rakouská družstva. Naše družstvo
zářilo barvou žlutou a zaslouženě zazářilo i na 1.
stupínku. Již v rozjezdové plavbě získali velký
časový náskok a při samotné soutěžní plavbě
nechávali soupeře za zády a ve své kategorii 1014 let zvítězili.
START - CÍL dračích lodí "Pálavské dráče" byl
báječně úspěšný. Držme tedy pěsti všem žáčkům i
žákům naší Základní školy v Dolních Věstonicích,
aby
START
CÍL
letošního
školního
roku byl úspěšný alespoň tak !!!
za pedagogy ZŠ Dolní Věstonice
Danuše Knápková

Za celý kolektiv MŠ Iveta Strbáčková - učitelka
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Spolky
Co se děje u hasičů
Školní rok utekl jako voda, tak si mladí hasiči
udělali diskotéku na oslavu konce školy nebo na
oslavu začátku prázdnin? Než se vrhli na tanec a
různé soutěže, museli prokázat znalosti, které
získávali během roku. Za to dostali vysvědčení a
někteří i diplomy za různou činnost. A všichni si
zasloužili zmrzlinový pohár. Prázdniny mohly začít.
V červenci jsme si vyjeli na letní kino na pohádku a
v srpnu jsme si vyzkoušeli, jak se bojíme při stezce
odvahy. Zjistili jsme, že ve tmě se bojíme všichni,
zvlášť když máme kolem sebe pohádkové bytosti.
Přesto
kámen
malých
mudrců
získali
superhrdinové, nebojsové i strašpytlové.
Je tu opět začátek školního roku a s ním začíná pro
mladé hasiče pravidelná hra Plamen. V říjnu nás
čeká první soutěž, závod požárnické všestrannosti
a štafeta dvojic. Protože děti dorůstají, musely
některé z nich přestoupit do staršího družstva.
Mladší družstvo posílili čtyři nováčci. Celkem má
družstvo mladých hasičů 18 dětí.
Starší družstvo se zúčastnilo 12. září soutěže „ O
pohár SDH Novosedly“, kde získalo 3. místo.
Radost byla veliká, tak jsme se trochu museli
zchladit zmrzlinou.
Na základě výzvy správy CHKO Pálava se mladí
hasiči zapojili do akce „boj proti pajasanu
žláznatému“. Tento rychle rostoucí invazivní strom
se rozšiřuje natolik, že ohrožuje blízkou chráněnou
oblast a stává se „běžným“ i v zabydlených
lokalitách.
Družstvo žen se zúčastnilo v červnu okresní
soutěže v Hustopečích a zakončilo sezónu
v nových dresech na břeclavské hasičské lize
v Kobylí.
D.Murínová

Myslivci na hřišti
Myslivci na hřišti nehonili černou zvěř, ale účastnili
se spolu s dalšími organizacemi a dobrovolníky na
akci ukončení prázdnin. Pro děti, a jak se ukázalo
tak i pro některé dospělé, přichystali malý kurz ve
střelbě. Zájemci si mohli vybrat ze střelby na
plechový terč ve formě potkana a nebo na klasický
papírový terč. Stalo se pravidlem, že každý první
ostýchavě vyzkoušel střelbu na plechový, a to z
důvodu jeho kratší vzdálenosti od pozice střelce,
a teprve pak si zalehl ke střelbě na papírový.
Střelci se na stanoviště vraceli několikrát, jejich
odhodlání nastřelit desítku bylo vytrvalé. Členové
Mysliveckého sdružení Strachotín, slečna Marcela
Přikrylová , pan Chaloupka Jaroslav a pan Gutman
Petr, kteří tuto akci zajistili, byli překvapeni, kolik
zájemců bylo z řad děvčat, které se výkony
vyrovnaly chlapeckému zastoupení. Velmi je
těšilo, když při prvním pokusu vysvětlovali střelcistřelkyni, jak se vůbec zbraň vůbec drží a kam mají
mířit, a po několika pokusech již hlásili zásah do
nejvyšších bodovaných míst terče. Kolem šesté
hodiny již většinou hlásili "desítky" a potkan padal
při každém výstřelu. Děti si odnášely malé odměny
za svou snahu, myslivci bolavé záda a kolena od
běhání k terčům, ale také radost ze zjištění, že u i
u nás ve Strachotíně máme šikovné střelce bez
ohledu na věk.
Jarmila Gutmanová

……. a opět něco z historie
Myslivost (1945-1953)
První honitba po osvobození byla pronajata v
r. 1946 Břetislavu Stojarovi z Hustopečí. V lednu
1948 se ustavila mistní Mysliveská společnost
Venuše. Členi byli: Fr.Staněk z č. 23, Vítěz. Jeřábek,
Ol. Mang. Fr. Varmuža, Ang. Roboš, Č. Šedivý, Ant.
Knápek aj. Později přistoupili ještě řed. školy Josef
Hádlík, profes. Bř. Vejvančický, Ant. Zdražil, Adolf
Chalupa, Václav Dvořák, K. Brzobohatý, Jos.
Zahrádka, Lad. Nováček aj. Výměra honitby byla
500 ha. Na velkém honě se střelilo průměrně asi
160, v příznivějších letech až 260 zajíců. Rovněž
počet zastřelených bažantů kolísal v různých
letech asi od 200 do 400 kusů.
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Mimo zajíce a bažanty se střelilo ročně několik
kusů srnčí. V revíru se občas vyskytli i divočáci,
jezevci, lišky, dokonce i jeleni. Z lovného ptactva
se tu v prostoru Ponsee zdržovala hejna divokých
kachen, vodních slípek, bekasin, chřástali, bukači,
pochopi, sluky, volavky popelavé, roháči aj. Byl tu
střelen i říční orel. Na topolech hnízdí několik
rodin čápů. Občas se tu objeví i několik labutí.
Racků neustále přibývá. Na podzimním tahu se tu
stavují hejna divokých husí. Někdy přilétají již
v době žní a působí na obilí škody.
Zastřelenou zvěř si kupují jednak myslivci a honci,
jednak okresní výkupny (povinná dodávka). Ze
stržených peněz se hradily režie, část byla
darována na nákup hraček pro mateřskou školu.
Členové myslivecké společnosti se zapojovali i do
budovatelských prací. Pravidelně pomáhali v JZD
při sklizňových pracích. Za to dostávali zadní obilí
na krmení zvěře.
Prameny: Ze vzpomínek Josefa Hádlíka – Pamětní
kniha MNV ve Strachotíně

TJ Sokol
Po ukončení soutěžního ročníku se 25.června na
hřišti ve Strachotíně uskutečnil pohárový turnaj
Memorial Antonína Stehlíka. Ze čtyř mužstev
dospělých vyšel Strachotín na 2. místě.
Trenéři slíbili svým svěřencům z přípravky a z žáků,
že s nimi na hřišti stráví noc. Ten den nebylo
zrovna moc příznivé počasí. Když se ale začali malí
fotbalisté postupně scházet na hřišti se spacáky
pod paží, nešlo přece pokazit jejich nadšení a
radost! Zima-nezima – postavilo se pár stanů,
opeklo se několik párků, snědlo se několik kilo
vyuzených cigár a vypilo se několik litrů limonád.
Klukům se to moc líbilo – hlavně když nemuseli
být pod dohledem rodičů! Dohled trenérů ale
samozřejmě měli a příští rok si to určitě zopakují.
V srpnu začal nový ročník fotbalových soutěží.
Strachotín reprezentují mužstva přípravky, žáků,
dorostu a dospělých.
Jana Knápková

Kultura
Tradiční krojované hody
Ve dnech 5.-7.8.2011 se uskutečnily Tradiční
krojované hody. V pátek odpoledne začalo stavění
máje. Večerní páteční diskotéky a sobotní dechové
zábavy se zúčastnil rekordní počet návštěvníků.
Počasí bylo příjemné i v nočních hodinách, ale
pokazilo se v neděli odpoledne, zrovna ve chvíli,
kdy stárci šli průvodem pod máj. Zvedl se vítr,
začalo pršet a téměr všichni návštěvníci se
rozprchli. Stárci se sice přesunuli do sálu, ovšem
nebylo pro koho hrát a tančit. Večerní zábava v
sále již měla dopad na malém počtu hodových
nadšenců. Obec Strachotín vlastní 6 párů
hovoranských krojů pořízených někdy v 80. letech,
jehož jednotlivé kousky se postupně a v rámci

finančních možností obce obnovují. A taková
zajímavost - nejstarší zachovalá zástěrka
dámského kroje nese vyšitý rok 1934.
Jana Knápková

Pozvánka

Plánované kulturní akce

Rozloučení s prázdninami
Jako každý rok, i letos se konalo 27.8.2011 na
hřišti rozloučení s prázdninami. Pro děti byly
připraveny různé soutěže a hry, myslivci si
připravili střílení do terčů a hasiči překážkovou
dráhu. Pro pobavení dětí byly postaveny skákací
hrady a trampolína, pro odvážné byla i jízda na
koních. Mrzí nás, že při malé účasti dětí nejsou
náklady vynaložené na tuto akci plně využity.
– RM-

Všechny Vás srdečně zveme na Dýňobraní, které
se bude konat v sobotu 8.10.2011 v 17.00 hodin Rozsvěcení vánočního stromu na
na parketu u obecního úřadu. Přineste si sebou první Adventní neděli
svoji dýni – udělaného strašáka, nebo si můžete
strašáka vytvořit na místě. Fantazii se meze Mikulášská besídka
nekladou. Soutěže pro děti a občerstvení pro
všechny je zajištěno.
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Příspěvky od občanů
TÁBOR NA STARÁ KOLENA
Někdo prožívá dovolenou na chatě, v lese, u vody,
u moře, loví nejen ryby, ale i zvěř, poznává různé
země, kraje a jejich kulturu a historii atd.
My, dříve narozené, jsme se rozhodly, že se
zúčastníme „Tábora na stará kolena“, který
organizovalo
Centrum
volného
času
v Hustopečích. Nevěděly jsme, co nás čeká.
Mnohé z nás jsme se ve svém dětství táborů
zúčastnily, tak proč si nezopakovat zážitky kladné
či záporné ještě jednou?
Naše přechodné bydliště se změnilo, dorazily jsme
koncem srpna do Okrouhlíku u Jihlavy. Ubytování
bylo výborné, nad námi v posteli se nikdo
nepohupoval, WC se sprchou na každém pokoji.
Společenská místnost se proměňovala podle
činností, které v ní byly prováděny. A nebylo jich
málo. Různé hry, zpěvácké, vědomostní a
společenské soutěže, procvičování paměti,
zábavné činnosti a divadelní akce, přebírání hub a
příprava na zpracování. Také se v poledním klidu
hrály karty, vařila se káva, ochutnávaly se všelijaké
dobroty z kuchyně, ale také vínečko. Neminulo
nás zde i vyhodnocování dne s odměnami.
Navštívila nás Policie ČR a pracovnice Besipu. Na
terase jsme batikovaly a savovaly, vázaly uzly a
samozřejmě ráno cvičily. V okolním lese se sbíraly
houby, pohybovaly jsme se podle buzoly, prožívaly

i noční hru, nechyběl tradiční táborák. Navštívily
jsme město Jihlavu a v ní prohlídku náměstí,
muzea a ZOO /doporučuji všem /. Někdo vystoupil
i na věž kostela, po 200 schodech.
K tomuto všemu a mnohému jinému se o nás
všechny vzorně starali výborní lidé, kteří chápali
potřebu lidí dříve narozených, nechávali nám
možnost rozhodnout se o své účasti na
jednotlivých aktivitách. Vařilo se různorodě, velmi
chutně, s využitím ovoce a zeleniny, která nám
v našem věku více prospívá. Nechyběly
pomazánky, jogurty a dbalo se důsledně na pitný
režim, který byl nutný dodržet, poněvadž zrovna v
pobytové době byla hrozná vedra i na Vysočině.
Všem pracovníkům patří obrovská pochvala za
jejich činnost a starost.
Vzhledem k tomu, že náš Zpravodaj musí dát
prostor i jiným aktivitám v obci, nemohu vše
nádherně prožité popsat podrobněji, ale radu
mohu poskytnout a zároveň prozradit, že tábor
bude opakován i v příštím roce, a tak neváhejte,
zúčastněte se! Pohoda, humor, soutěžení, dobré
jídlo, prima lidé a navázání nových přátelství vás
neminou. A pokud jste viděli ukázku z „Tábora…..“
na TV Prima, tak tam jsme se my, děvčata /dříve
narozená/ pohybovala.
Milada Zdražilová, účastnice tábora

Společenská kronika

Ve třetím čtvrtletí roku jsme přivítali na svět:

Životní jubilea

Čížek Petr
Hlavenka Marek
Mikerásek Michael

Krejčí Blažena – 86 let
Bohatá Marie – 83 let
Chaloupková Marie – 83 let
Rathouský Václav – 75 let
Kučera Eduard – 70 let
Buček Pavel – 65 let
Kučerová Jana – 65 let

Ve třetím čtvrtletí roku jsme se rozloučili:
Novotná Lidmila
Blach Helmut
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Nejen pro vinaře
Réva vinná (Vitis vinifera) je rostlina z čeledi
révovitých. Její zralé plody (bobule) se používají
především jako surovina pro výrobu vína a dalších
nápojů, ale též k přímé konzumaci. Někdy se
označuje též jako evropská réva nebo jako
ušlechtilá réva.
Původní areál rozšíření zahrnuje jižní a střední
Evropu; v nejteplejších obdobích čtvrtohor se
divoké odrůdy dostaly až do jižní Skandinávie. Na
východ oblast přirozeného výskytu zasahuje do
Přední Asie, podhůří Kavkazu a Střední Asie.
Roztroušeně se nachází i v oblasti Íránu a v severní
Africe. V současné době severní hranice
přirozeného areálu dosahuje přibližně 50° s. š.
Kulturní odrůdy se pěstují v mírném pásu celé
zeměkoule.
V Česku existují dvě základní vinohradnické
oblasti: česká a moravská.
Vinná réva je jednou z nejstarších kulturních
rostlin pěstovaných člověkem. Původ kulturních
odrůd V. vinifera subsp. vinifera není zcela
jednoznačně vysvětlen; spekuluje se sice, že
vznikla šlechtěním divoké révy vinné lesní (V.
vinifera subsp. sylvestris), avšak někteří autoři toto
zpochybňují a její genezi odvozují od dnes již
vyhynulých třetihorních druhů.
V roce 2004 byl zapsán do Guinessovy knihy
rekordů podle historicky dochovaných pramenů,
dobových kreseb a analýz vzorků úředně nejstarší
exemplář vinné révy na světě. je to tzv. "Stara
trta", kterou můžeme najít ve slovinském
Mariboru na nábřeží u řeky Dravy. Její věk se
odhaduje na více než 440 let. Roste na jižní straně
průčelí jednoposchoďové budovy. Kmen s
průměrem 25 cm se ve výšce dvou metrů
rozděluje na vodorovné vedení a její větve mají
délku přes 15 m. Je to původní červená odrůda, je
velmi plodná a je odolná proti nemocem a
škůdcům.
Mezi nejnebezpečnější škůdce patří mšička
révokaz (Viteus vitifoliae), která saje na kořenech
révy a způsobuje jejich uhnívání,

v důsledku čehož dochází k úhynu celé rostliny.
Tato mšice na přelomu 19. a 20. století
zdecimovala vinice v celé Evropě. Nejdříve se
objevila ve Francii, kam byla kolem roku 1860
zavlečena z Ameriky pravděpodobně spolu s
okrasnou americkou révou (Vitis labrusca). Později
se révokaz rozšířil po celém kontinentu, na
Moravě se objevil poprvé v roce 1890 v Šatově.
Révokazová kalamita způsobila likvidaci většiny
vinic a musely být hledány cesty, jak tomuto
škůdci čelit. Jako nejúčinnější se nakonec ukázalo
štěpování odrůd evropské révy na odolné podnože
vyšlechtěné z révy americké. Kromě toho byly
vyšlechtěny hybridní rezistentní odrůdy, vzniklé
křížením odrůd evropské révy s révou americkou.
Protože jsou vinice stále révokazem napadeny, i v
současnosti je nutné používat sazenice, které jsou
vůči němu odolné. Mšička révokaz je v současnosti
karanténním druhem.
Dalšími častými škůdci jsou vlnovník révový
(Colomerus vitis) způsobující plstnatost líce listů,
sviluška ovocná (Panonychus ulmi) a s. chmelová
(Tetranychus urticae) sající na listech a housenky
obaleče jednopásého (Eupoecilia ambiguella) a
obaleče mramorovaného (Lobesia botrana)
poškozující rostliny žírem poupat a bobulí.
Částečná poškození působí i zobonoska révová
(Byctiscus
betulae)
a
hálčivec
révový
(Calepitrimerus vitis). Samice zobonosek vykusují
pruhy v listech a následně je stáčejí do kornoutků.
Takto zničené listy opadávají. Hálčivec naopak saje
na mladých listech, což může při silném napadení
vézt k oslabení rostliny.
Mezi nejčastější choroby vinné révy patří virový
roncet (způsobovaný virem roncetu vinné révy);
houbové choroby padlí révové (Oidium tuckerii),
plíseň révy vinné (způsobovaná houbou
Plasmopara
viticola)
a
šedá
plísnivost
(způsobovaná
vřeckovýtrusnou
houbou
Botryotinia fuckeliana).
Zdroj: Wikipedia
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Obrazová příloha

„ O pohár SDH Novosedly“

Hasiči -ženy

Družstvo dospělých

Noc na hřišti

Myslivci na rozloučení s prázdninami
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Soutěž dračích lodí

Tábor Na stará kolena

Stárci

Ocenění „Bílá stuha“
10

