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SLOVO STAROSTYSLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,

v posledním Slovu v tomto volebním období 
nebudu popisovat, co všechno jsme vybu-
dovali a dokázali. Stačí se jen rozhlédnout 
kolem. Každý musí uznat, že se Mutěnice 
rychle rozvíjejí. Rád bych se dnes zamyslel 
nad mezilidskými vztahy. Tady se vyskytl 
v tomto volebním období největší problém.

Profesní útoky na moji osobu vyplývají 
z mé funkce starosty a jsem na ně zvyklý, ale 
v poslední době nabyly na nevídané intenzi-
tě a negativitě. Někdy mě lži a nejrůznější 
polopravdy nadzvednou, ale proti zákeřným 
pomluvám a neprofesionalitě některých 
lidí se prostě těžko brání. Člověk to musí 
překousnout. 

Osobně si za svou prací pro Mutěnice 
stojím, jsem na ni hrdý a také pro další 
volební období se chci ucházet o funkci sta-
rosty. Volby se konají 5. a 6. října a všechno 
samozřejmě rozhodnete Vy. Já mohu opět 
nabídnout zkušenosti, profesionalitu, roz-
vahu, vizi, slušnost a trpělivost při řešení 
úkolů i problémů. Mohu se za sebe čestně 
ohlédnout s pocitem dobře vykonané práce 
a s dobrými vztahy s většinou lidí.

Rád bych Vás informoval o soudním řízení 
na Krajském soudě v Brně. Krajský soud 
projednal odvolání státního zástupce a přitom 
řekl, že se nemůže zodpovědně zabývat jeho 
argumenty, protože rozsudek hodonínského 
soudu je nedostatečně odůvodněný. Rozsu-
dek soudu v Hodoníně proto zrušil, přičemž 
uložil hodonínskému soudu se věcí znovu za-
bývat. Zejména mu uložil podrobně rozvést, 
jak hodnotil jednotlivé důkazy a jaké závěry 
z nich vyvodil. Hodonínský soud se tak bude 

věcí zabývat znovu a měl by vzniknout roz-
sudek podrobněji odůvodňující dosavadní 
závěry soudu.

Zajímavé je, že když probíhal soud v Hodo-
níně, média pravidelně informovala o tom, co 
všechno mi hrozí za ten jakýsi hrozný zločin. 
Když jsem byl v Hodoníně osvobozen, najed-
nou bylo v masmédiích ticho. Na můj dotaz 
novinářům, proč o osvobozujícím rozsudku 
neinformovali, se mi dostalo odpovědi, že 
o osvobozujícím rozsudku nevěděli. Ovšem 
když Krajský soud v Brně vrátil případ k pro-
jednání do Hodonína, média opět okamžitě 
zareagovala. Že by je někdo informoval 
pouze tehdy, když se mu to hodí?

Všichni víme z vlastní zkušenosti, že na 
každou práci je potřeba klid. Jestli si tedy 
někdo představuje práci pro obec tak, že 
osočuje ostatní a záměrně vytváří chaos, 
trpí tím všichni.

Velmi rád bych nyní poděkoval naprosté 
většině zastupitelů, členům komisí a za-
městnancům obce za profesionalitu, dobře 
odvedenou práci a trpělivost, s jakou i oni 
snášeli časté útoky na svou práci pro obec. 

Přeji nám všem příjemný podzim, dětem 
rychlou adaptaci v novém školním roce, 
dospělým hodně sil na zvládnutí všech po-
vinností a vinařům výborný „ročník“, na který 
se bude ještě dlouho vzpomínat.

 
MVDr. Dušan Horák

starosta obce
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Velká vedra po celou dobu letních měsíců 
většině z nás po nějakém čase začala vadit. 
Člověk si rád užije slunce, tepla a příjem-
ných letních večerů, ale asi co je moc, to je 
moc. Nejhorší na tom je to, že se doposud 
nikomu nepodařilo poručit větru, dešti a ani 
tomu sluníčku. I když v tomto posledním 
volebním období se někteří zastupitelé do 
velmi podobné role v rámci obce snažili vcítit 
a měli pocit, že jedině oni jsou těmi správnými 
a nejpovolanějšími.  Kdyby to byla pravda, tak 
věřím tomu, že s nimi bude většina zastupi-
telů souhlasit a bude zvedat ruce pro jejich 
návrhy. Protože se tak za celé volební období 
nestalo, tak se na různých sociálních sítích 
a různými jinými informačními kanály začalo 
šířit osočování části zastupitelů tím, že jsou 
pouze trafikanti, příživníci, kývači, rodinná 
mafie a já nevím, co všechno další.  A o tom, 
co jsme my se starostou, tady ani vypisovat 
nehodlám. A tímto způsobem vlastně osočují 
i Vás voliče, kteří jste dali „této špatné části 
zastupitelů“ Vaše hlasy.  Já naopak jsem za 
všechny konstruktivní zastupitele rád, po 
celou dobu tohoto volebního období se mně 
s nimi dobře spolupracovalo a díky tomu se 
v obci budovalo. 

Jen namátkou vzpomenu investiční akce 
– Rekonstrukce ul. Pelcova a Šlechtitelská, 
vybudování dětského hřiště Pod Bůdama, 
rekonstrukce suterénu v KD, vybudování 
rozhledny. Také mě těší, že byla obec iniciá-
torem a největším podílníkem na rekonstrukci 
schodů ke kostelu. V současné době se do-
končuje vybudování parkoviště u fotbalového 
stadionu a veřejných záchodů u amfiteátru 
Pod Bůdama.

Také věřím tomu, že kdyby byly Komplexní 
pozemkové úpravy dokončené, tak se budují 
další polní a přístupové cesty v různých loka-
litách. Tady ale musím konstatovat „Bohužel“.

Na závěr bych Vám všem poděkovat za 
tyto 4 roky volebního období. Za vstřícnost 
při různých omezeních, které některé stavby 
vyvolaly, a také za to, že se k životu v obci 
aktivně stavíte, a že jenom nečekáte, až to 
obec udělá, zařídí, vyčistí, zamete.

Nám vinařům přeji dobrou úrodu, vám, 
voličům, šťastnou volbu a nám všem příjemný 
podzim.

 

Petr Bíza
místostarosta obce

Zprávy z radniceZprávy z radnice



3

Usnesení z XXI. Veřejného zasedání 

ZO Mutěnice ze dne 27. 6. 2018

 A. ZO Mutěnice vzalo na vědomí:

1. Výroční zprávu ZŠ a MŠ Mutěnice za rok 
2017

2. Zprávu o v ýs ledku p řezkoumán í 
hospodaření DSO VITIS – Čejkovice, 
Mutěnice, Velké Bílovice za účetní období 
roku 2017

3. Závěrečný účet DSO VITIS – Čejkovice, 
Mutěnice, Velké Bílovice za rok 2017

4. Zprávu o v ýs ledku p řezkoumán í 
hospodaření DSO Mutěnka za účetní 
období roku 2017

5. Závěrečný účet DSO Mutěnka za rok 
2017

 B. ZO Mutěnice schválilo:

1. Smlouvu o zřízení věcného břemene 
mezi Obcí Mutěnice a VaK Hodonín, 
a.s.- služebnost inženýrské sítě - vodovod 
Pelcova, na pozemcích p.č. 1730, p.č. 
1809/4, p.č. 1927/1 a p.č. 1927/6 v k.ú. 
Mutěnice za cenu 10 000,-Kč+DPH

2. Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi 
Obcí Mutěnice a SŽDC Praha  - stavba 
„Zvýšení bezpečnosti na trati Hodonín-
Zaječí (přejezd Slovácká) - pozemky p.č. 
2472/14, p.č. 2472/9, p.č. 1928/3 a p.č. 
1930/2 v k.ú. Mutěnice za cenu 10 000,-
Kč +DPH  

3. Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi 
Obcí Mutěnice a E.ON Distribuce, České 
Budějovice , a.s. - úprava vedení NN, 

Bukovská, p.č. 1275/50 v k.ú. Mutěnice 
za cenu 5400,-Kč

4. Podání návrhu na soud k právnímu úkonu 
za opatrovance – L.R., zastoupenou 
H.M. a Kupní smlouvu na výkup pozemků 
za Fišmanovým 

5. Rozpočtové opatření č. 3/2018, 
a to povýšení příjmů o 45 000,-Kč 
a povýšení výdajů o 3 442 600,-Kč. 
Celkové příjmy rozpočtu budou po 
provedení rozpočtového opatření 
činit 58 110 200Kč a celkové výdaje 
77 636 300,-Kč

6. Účetní závěrku za účetní období r. 2017, 
výsledek hospodaření z hlavní činnosti ve 
výši 24 841 026,06 Kč a z hospodářské 
činnosti ve výši 2 013 603,44  Kč včetně 
rozděleného výsledku. Hospodářský 
výsledek bude převeden na účet 432 – 
nerozdělený zisk a hospodářský výsledek 
z hospodářské činnosti bude zapojen do 
rozpočtu obce jako příjem rozpočtu.

7. Závěrečný účet Obce Mutěnice za 
rok 2017 včetně Zprávy o výsledku 
p řezkoumán í  hospoda řen í  obce 
Mutěnice za rok 2017

 C. ZO neschválilo:

1. Žádost Dopravoprojektu Brno o zřízení 
věcného břemene ve prospěch firmy 
NE T4G AS, s.r.o. Praha -  vedení 
vysokotlakého plynovodu přes pozemky 
Obce p.č. PK 4539, p.č. PK 5431/1 a p.č. 
PK 6486 v k.ú. Mutěnice.
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Dřeviny rostoucí mimo les - co dělat, když je nutné kácet

V prvé řadě je třeba si uvědomit, zda je 
opravdu nutné dřevinu odstranit. Každá dře-
vina má kromě estetických funkcí i řadu dal-
ších. Zeleň je pro nás všechny velmi důležitá, 
má nezpochybnitelný estetický a hygienický 
význam. Vegetace působí jako přirozený filtr 
škodlivých látek v ovzduší. Stromy zachycují 
především jedovatý přízemní ozón a jemný 
polétavý prach, který na sebe váže řadu 
toxických látek, dále oxidy síry a dusíku, oxid 
uhelnatý a další látky. Stromy zvlhčují vzduch 
a zlepšují tím jeho kvalitu z hlediska lidského 
zdraví (to je důležité zejména pro astmatiky 
a alergiky). Některé dřeviny do svého okolí 
uvolňují silice, které hubí nebezpečné cho-
roboplodné zárodky. V zimě brání stromy 
vysázené v blízkosti budov jejich vysokým 
tepelným ztrátám, neboť zmírňují proudění 
studeného vzduchu. V létě naopak vegetace 
ochlazuje své okolí lépe a efektivněji než 
veškerá klimatizační zařízení. Vzrostlý strom 
také vyrobí takové množství kyslíku, že by 
teoreticky pokrylo potřebu kyslíku k dýchání 
nejméně deseti lidí. Dřeviny tak mají klíčový 
význam pro kvalitu života obyvatel.

Kácení dřevin rostoucích mimo les upravu-
je zákon č. 114/1992 Sb., a dále jeho prová-
děcí vyhláška č. 395/1992 Sb. Dřevinami se 
rozumí stromy i keře rostoucí jednotlivě i ve 
skupinách ve volné krajině i v sídelních útva-
rech a na pozemcích mimo lesní půdní fond.

O udělení nebo neudělení povolení ke 
kácení se rozhoduje ve správním řízení. 
Lhůta správního řízení v tomto případě je 
30 až 90 dní. 

Žádost může podat pouze vlastník pozem-
ku, na kterém dřeviny rostou, nebo oprávně-
ný uživatel se souhlasem vlastníka.

Vyhláška č.222/2014 Sb., kterou se 

změnila vyhláška č.189/2013 Sb. O ochraně 
dřevin a povolování kácení zrušila možnost 
kácení dřevin bez povolení u bytových nebo 
rodinných domů v zastavěném území obce, 
které jsou stavebně oplocené a nepřístupné 
veřejnosti (tedy oplocené zahrady v intravi-
lánu obcí).

Od 14.10.2014 je tedy nutné žádat o povo-
lení kácení dřevin u všech dřevin, kde obvod 
kmene ve výšce 130 cm přesahuje 80 cm, 
a nebo při odstraňování souvislého porostu 
o ploše větší než 40 m2. Tato nutnost se 
nevztahuje na běžné ovocné dřeviny v sou-
kromých zahradách.

Důvody povolení kácení dřevin:
- nevyhovující zdravotní stav dřevin
- ohrožení zdraví
- ohrožení majetku
Při nepovoleném kácení hrozí pokuta od 

5 tisíc korun za jeden strom či 500 tisíc ko-
run za skupinu (záleží, zda se kácení dopustí 
fyzická nebo právnická osoba). Tato pokuta 
však hrozí i při takové údržbě dřevin, kdy 
je významně poškozen její zdravotní nebo 
estetický stav.

V některých případech není potřeba ke 
kácení povolení, vyžaduje se však oznámení. 
Jde o:

- oznámení následné (do 15 dnů 
po provedení kácení) – v případech, kdy je 
stavem dřevin bezprostředně ohrožen život 
nebo zdraví osob či hrozí škoda značného 
rozsahu. Toto je však nutné doložit např. 
fotodokumentací nebo jiným hodnověrným 
způsobem (ponecháním poškozeného kme-
ne v místě kácení a pod)

- oznámení předchozí (min. 15 dnů 
před provedením kácení) – v případech, kdy 
dřeviny ohrožují zařízení pro přenos a distri-
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buci elektřiny, při úpravě břehových porostů 
nebo při pěstebních zásazích

Když se kácí je třeba i sázet.
Kompenzace ekologické újmy vzniklé 

povoleným kácením je možné pouze formou 
náhradní výsadby. Tato výsadba by neměla 
být vnímána jako trest za kácení, ale kompen-
zuje se jí legálně vzniklá ekologická újma. Je 
jen na úvaze povolovacího orgánu životního 
prostředí po vyhodnocení vzniklé ekologické 

újmy, zda vůbec kompenzaci stanoví. Nepro-
vedení uložené náhradní výsadby se trestá 
částkou od 10 000,- (500 000,- u právnické 
osoby).

Vždyť vizitkou každé obce či města je mimo 
jiné i kvalitní a dobře udržovaná zeleň.

Za komisi zem. a ŽP
Martin Králík

Kontejnery na bioodpad

V obci se opět vyskytli bezohlední občané, 
kteří vyhazují do kontejnerů na bioodpad 
různé nepoužitelné části zabitých domácích 
zvířat. Toto chování je bezohledné nejenom 
vůči spoluobčanům, kteří bydlí v okolí kontej-
nerů, ale i pracovníkům skládky, kteří tento 
bioodpad dále zpracovávají. Pomocí technic-
kého zařízení se pokusíme tomuto jednání 
předejít, ale není vyloučené, že pokud se tato 
situace bude i nadále pravidelně opakovat, 
může dojít k odstranění těchto kontejnerů.

„Znovu proto připomínáme všem obča-
nům, že do kontejnerů je možno vhazovat 
pouze bioodpad ROSTLINNÉHO PŮVODU 
bez obalů (pytlů, sáčků apod.). Živočišné 
zbytky opravdu nejde na kompostárně 
zpracovat!“.

František Dubina

Obec Mutěnice nabízí možnost výdělku na „Burčákovém pochodu“ 
v sobotu 13. od 9,00 do 19,00 hodin

POŘADATELSKÁ SLUŽBA 
Jedná se o práci na „Dohodu o provedení práce“, odměna je 100 Kč / hodinu.

Zájemci se mohou hlásit telefonicky na 702 137 927
nebo na emailu: kultura@mutenice.cz – p. Vladimír Trávník
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Třídění odpadu je samozřejmostí pro 73 % obyvatel České republiky. Každý z nás 
ročně vytřídí v průměru 60 kg papíru, plastů, skla, nápojových kartonů a kovů.  
V minulém roce se díky třídění odpadů podařilo zachránit 28 km2 přírody, přitom 
jen recyklací papíru se ušetřilo 2 174 322 stromů. Chcete přispět k ochraně příro-
dy tříděním odpadů? Poradíme vám, jak vytvořit jednoduchý a přehledný systém  
v souladu s prostorem u vás doma a vaším životním stylem. Navíc v každém  
letošním čísle zpravodaje Naše Mutěnice můžete vyhrát vrácení ročního poplatku  
za odpady pro celou domácnost a na závěr roku také chytrý telefon!

ODPADY KOLEM NÁS: 2. DÍL

Pro začátek k třídění dobře poslouží  
několik použitých papírových krabic. Pokud je 
doma nemáte, požádejte o ně v obchodě. Určitě 
vám rádi na požádání dají přepravní krabice od 
různých potravin nebo od jiného zboží. Krabice 
pak můžete doma popsat barevným popisovačem 
nebo je můžete označit speciální samolepkou,  
kterou naleznete v tomto čísle zpravodaje.

Dobrou službu při třídění udělá trojice 
použitých jednorázových plastových tašek, které 
jste dostali nebo koupili v obchodě. Pokud máte 
doma více prostoru, využijte větší igelitové pytle 

na odpad. Pytle si popište, polepte samolepkami  
z informačního centra nebo rovnou pořiďte v bar-
vách kontejnerů na třídění.  

Zajímavým řešením jsou také barevné 
tašky na třídění odpadu, které distribuuje společ-
nost EKO-KOM, a.s. Tašky jsou spojené suchým  
zipem, takže je možné jejich obsah jednotlivě  
vytřídit. Podobné tašky můžete koupit v některých  
obchodech nebo na internetu. Pokud chcete do 
třídění odpadů více investovat, pořiďte si speciální 
koše. Ty je možné postavit volně, ale také zabudo-
vat do kuchyňské linky. 

Více informací o třídění a recyklaci odpadů najdete na stránkách www.jaktridit.cz

JAK SI DOMA ZAŘÍDIT TŘÍDĚNÍ ODPADŮ?
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SOUTĚŽ:  ROZUMÍTE ODPADŮM?
ZÍSKEJTE ZPĚT POPLATEK
ZA ODPADY A CHYTRÝ TELEFON

Následující souhlas je udělován správci údajů (dále jen „správce“) MamiArt s.r.o.,
IČ 28611390: Soutěžící (dále jen „Subjekt“) souhlasí se zpracováním svých osobních údajů,

j j p j j p

tedy poskytnutím nepovinných osobních údajů pro účely soutěže ROZUMÍTE ODPADŮM
j j p ý jj

a s jejich publikováním v případě výhry. Poskytnutý souhlas je platný od okamžiku odeslá-
ní soutěžního e-mailu obsahující osobní údaje. Osobní údaje subjektu jsou zpracovávány
automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny zaměstnancům správce, pokud
je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností. Subjekt může poskytnutý souhlas
kdykoli vcelku či zčásti odvolat, a to stejnou formou, jako byl udělen. 

Ze všech správných odpovědí zaslaných
na e-mail soutez@tridime-jihomoravsky.cz
do 15.10.2018 vylosujeme 1 výherce, kterému 
zašleme zpět celou výši ročního poplatku za 
odpady za celou domácnost, tj. 240 Kč za kaž-
dou osobu - nejvýše pro 5 členů domácnosti, 
tzn. 1 200 Kč. Do soutěžního e-mailu uveďte

jméno, příjmení, adresu a telefonický kon-
takt. Do předmětu e-mailu uveďte ODPADY
MUTĚNICE. Soutěž je určena pouze pro ob-
čany Mutěnic starší 18 let, jeden občan může 
poslat pouze jeden soutěžní e-mail. Výherce
uvedeme v následujícím čísle Našich Mutěnic 
a budeme jej kontaktovat telefonicky v říjnu.

a) 0,28 kmkm2

b) 2,8 kmmmm2222

c) 28 km2

UkUU ažažžteteete, ,, že rrozozo umummítíttítítítíte ee e eeeeee oododododododododododpapapapapapapapapapapadůdůdůdůdůd m!m!m!m! 
PoPooPošlšlšlšlšleteee e nánánáámmmm sppráráárááávnvnnvvvvv oouou ooooooodpdpdpdpdddpdddpdpdpovovovovovovoooovo ěďěďěďěď nna 
soutěžěžěžěžžnínínínín  otátáázkzkzkz u u aa vyvyvyvyhrhrajajajajtetete vvvýšýšýšýšýšššýšýšiiiiiiii rooororroččč--
nííhho poplaatktktktktku uuuu zazaaa oooodpdpdppppdppadadadaddadadadadadadadadadyyyyy y y yy yy yy y 24242442424242442424242424242240 00 0 000 kokokoorururururuuunnnnn nn

pro kak ždého o člčlčlčlčlč ennenenee aa vavaavavašíšíšíšíííííííšíšíšíš ddddddddddomomomomommmmmácááááááááááá -

nosti –– nen jvýše e prprp o oo 55555 5 čllčlčlčlčlenenennůůůůůůů ůů rorororororooororr didddd nynynynynynynynyy.......

Pošlete spsprávnou oodpdpd ovovověďďďďďďěďě nnnaaaa otototottttázázázázázázázázázázázkukukukukukukkukukuku  

NAVÍC všechny přijaté soutěžní e-maily se správnou odpovědí 

zařadíme do celoroční soutěže o chytrý telefon Samsung. Losování 

a její vyhlášení proběhne v prosincovém čísle Našich Mutěnic.

Výhercem soutěže z minulého čísla je PAVEL ESTERKA. GRATULUJEME!

KOKOLIK KMMM222 PPPŘÍŘÍÍROROROORODYDYDYDYDYDYDYD SSSE E E 
VLLONO I UŠETTŘIŘIŘILOLOLO DDÍKÍKYYYY 
TŘÍDDĚNĚ Í ODPAADŮDŮDŮ???
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Zprávy z knihovny 
Místní knihovna Vás zve na cestovatelskou 

přednášku s manželi Márovými na téma 
Kanada a USA.

Tato se uskuteční ve středu 7. listopadu 
v 17 hodin v KD.

Názory našich zastupitelů  

Když jsem se před čtyřmi roky dostala 
z posledního 15. místa kandidátky Živnost-
níků do zastupitelstva obce, bylo to překva-
pení, protože s tím nikdo včetně mě samotné 
nepočítal. Voliči mi vyjádřili sympatie za uči-
telskou práci, za moje knihy, které si oblíbili, 
a za moji dlouholetou propagaci Mutěnic 
v mé tvorbě, na besedách se čtenáři i v médi-
ích. Velice mě to potěšilo a byla jsem šťastná. 
Proto bych chtěla všem svým voličům ještě 
jednou ze srdce poděkovat za cennou životní 
zkušenost. Velmi si toho vážím.

S většinou zastupitelů jsem pracovala ráda 
a rozuměli jsme si. Jedno volební období 
trvá stejně dlouho jako výuka dětí na dru-
hém stupni základní školy od 6. do 9. třídy 
a teprve pak uvidíte celkový výsledek. Věřím, 
že jsme přispěli k dalšímu rozkvětu Mutěnic. 

Dle § 4a zákona č. 46/2000Sb. tiskový zákon, ve znění pozdějších předpisů, je 
vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku  povinen poskytovat 
objektivní a vyvážené informace o územním samosprávném celku a poskytnout při-
měřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva 
územního samosprávného celku, týkající se tohoto územního samosprávného celku.

Názory členů zastupitelstva nevyjadřují vždy  názory vydavatele nebo re-
dakční rady.

Sama za sebe můžu říct, že jsem během prá-
ce v zastupitelstvu snad i trochu zmoudřela.

Ovšem také jsem se dověděla o sobě 
a o manželovi, starostovi Mutěnic, tolik „po-
divných“ věcí, až jsem žasla. Mnohdy jsme 
se tomu zasmáli, ale někdy nám zmrzl úsměv 
na rtech, co všechno je někdo schopný „vy-
dedukovat“ a šířit.

V nadcházejících volbách opět kandiduji. 
Vím, že obhajoba pozic je vždycky těžší. 
Pokud mi voliči dají znovu důvěru, budu velmi 
ráda. Ale i když se do zastupitelstva obce ne-
dostanu, nadále budu Mutěnice propagovat, 
jak jen to bude možné.

Naďa Horáková
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Ohlédnutí za končícím volebním obdobím 

Zvolením funkcionářů a orgánů na ustavují-
cím zasedání zastupitelstva zpravidla končily 
předvolební rozmíšky a půtky soupeřících 
stran. Vedení obce bylo pod dohledem opo-
zice, přičemž rozdílné názory na správu věcí 
veřejných nebránily tomu, aby zastupitelé 
vzájemně spolupracovali.

Končící volební období bylo přístupem 
zastupitelů z řad Svobodných jiné. Z jejich 
strany probíhá permanentní politický boj, 
spočívající v osobním osočování a urážkách, 
šíření lží a polopravd, vytrhávání věcí z kon-
textu, srovnávání s nesrovnatelným. Tento 
nepřátelský postoj znemožnil to, co bývalo 
celá desetiletí běžným zvykem. Tedy, po 
skončení jednání zajít společně na pivo a bez 
předsudků v přátelském duchu diskutovat. 

Neodpírám opozici její roli být strážcem 
zákonnosti. Jde však o to, jaké prostředky 
k tomu Svobodní zvolili, případně co pod 
pláštíkem „dobra pro občany“ uskutečnili.

Obecně jejich problém spatřuji v tom, že 
nikdy nevykonávali veřejné funkce a cítí se 
být povoláni kontrolovat ty, kteří tyto funkce 
vykonávají. To by bylo v pořádku, jenže oni 
se cítí být povoláni je za to i trestně stíhat. 
Velmi rychle si totiž uvědomili, že standartním 
způsobem nemohou vedení obce konkuro-
vat, a už v žádném případě v politické soutěži 

porazit. Neštítili se proto přistoupit k bezpre-
cedenčnímu kroku a pro údajné obohacení 
na úkor obce trestní oznámení podat.

O stavu soudního řízení informuje starosta 
na jiném místě. Poskytnu tedy několik postře-
hů k nepravomocnému rozhodnutí Okresního 
soud v Hodoníně, resp. odůvodnění soudky-
ně  JUDr. Drobečkové :

- obžalovaný skutek není trestným činem,
- je otázkou, zda se na díle chtěl někdo 

obohatit a zda  by k dobropisu nedošlo i přes 
iniciativu opozice,

- od začátku bylo zřejmé, že šlo o politický 
boj, kdy se opozice snaží nachytat starostu 
takzvaně na švestkách,

- hlavním cílem opozičních zastupitelů z řad 
Svobodných bylo chod obce spíše paralyzo-
vat, než mu pomoci.                                                                                                                     

Vážení spoluobčané, v nastávajících obec-
ních volbách je na Vás, zda ve vedení naší 
obce zasednou jednotlivci, kteří k prosazení 
svých cílů používají jakékoliv prostředky. Za 
sebe se obávám, že jejich demagogický styl 
ještě více prohloubí již tak rozjitřenou náladu 
v obci a vrátí nás o 30 let zpět. 

Mgr. Augustin Charuza

Chtěl bych se jako dlouholetý zastupitel 
vyjádřit k některým událostem posledních 
let a měsíců. Když jsem před šestnácti lety 
poprvé kandidoval do zastupitelstva naší 
obce, bylo to především v zájmu „mladých“. 
Proto jsem podpořil rekonstrukci kulturního 
domu a vznesl své připomínky. Bohužel je 
všechno trochu jinak. Když přišla na řadu 
rekonstrukce suterénu bývalé pivnice Ponor-
ka za téměř 10 000 000,- Kč, byl jsem na 

vážkách takovou investici podpořit. Tvrdím, 
že za investici 30 000 000,-Kč mohl být 
vybudovaný multifunkční dům se startova-
cími byty a domovem pro seniory a dalším 
zázemím na pozemku bývalé základní školy.

Další velkou investicí naší obce byla tolik 
probíraná rozhledna. Když začínal tzv. „bum 
rozhleden“, na zastupitelstvu jsme se jedno-
myslně shodli, že nápad je to skvělý a tato 
investice podpoří cestovní ruch a atraktivitu 
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naší obce. Několik let jsme v zastupitelstvu 
tento záměr přesunovali. Po předloženém 
rozpočtu rozhledny za téměř 4 000 000,- Kč 
jsem takový návrh nemohl podpořit, protože 
byla možnost za polovinu této částky roz-
hlednu vybudovat. Nedokážu pochopit, proč 
ostatní zastupitelé tento návrh nepodpořili. 

Poslední investicí je právě probíhající 
budování veřejných sociálních zařízení za 
amfiteátrem, kde je plánovaný rozpočet 
3 500 000,- Kč a cena není konečná. Trou-
fám si říct, že všech patnáct zastupitelů je pro 
vybudování tohoto zařízení. Ale snad jen mně 
a dalším třem zastupitelům vadí celková cena 
a postup, jakým způsobem zakázka probíhá. 
Pokud bychom v zastupitelstvu pracovali 
společně, a byly by brány v potaz i názory 
a návrhy jiných zastupitelů, z výše uvedených 
investic bychom dle mých odhadů ušetřili 

několik milionů korun, které jsme mohli inves-
tovat do jiných projektů. Vždy jsem hlasoval 
pro všechny rozumné investice a rozpočty. 
U zakázek, kde jsem přesvědčený, že věci 
jdou dělat jinak, lépe a levněji, hlasovat pro 
nemůžu a nikdy jsem také nehlasoval. Věřím, 
že jednou rozhodnou občané o takovém 
složení zastupitelstva, které bude jednotné 
a bude investovat co nejúsporněji a s rozva-
hou, veřejně a transparentně, aby nemuselo 
docházet k tak závažným sporům, do kterých 
musí zasahovat soudy. Sám za sebe musím 
uznat, že po zhlédnutí některých videozázna-
mů z jednání zastupitelstva obce jsem se za 
nás všechny styděl. Doufám, že nové složení 
zastupitelstva přenechá divadelní vystoupení 
našemu novému ochotnickému spolku her-
ců a bude pracovat pro občany naší obce. 
Všechno jde dělat jinak, lépe a levněji.

Marek Ištvánek - zastupitel obce

Jací byli Svobodní zastupitelé?

S koncem volebního období je čas bilan-
covat. Za největší přínos působení Svobod-
ných v zastupitelstvu Mutěnic považuji fakt, 
že tu konečně po desetiletích vůbec nějaká 
skutečná opozice fungovala. Vytvořili jsme 
konkurenční politické prostředí, ze kterého 
občan těží. Hlas informované veřejnosti je 
stále víc slyšet. Postavení občanských spol-
ků v Mutěnicích se zlepšilo.

S kolegy Brožovičem a Vagundou jsme byli 
pracovitou, konstruktivní, ale nesmlouvavou 
opozicí. Podpořili jsme 77 % návrhů vlád-
noucí koalice a předložili desítky vlastních 
podnětů a návrhů na radu i zastupitelstvo. 
Naopak nikdy jsme nehlasovali pro předra-
žené a zbytečné investice, nebo návrhy od-
porující platnými předpisům. Dělali jsme vše 
pro navrácení neoprávněně vynaložených 
prostředků.

Prosadit se nám podařilo např. lokalitu za 
Fišmanovým, opravu hrází v Oboře, řešení 
záplav na ul. Slovácká, úspěšnou reklamaci 
dětského hřiště pod Búdama, přípravu od-
bahnění rybníka na Rokytí za dotace a další. 
Za pozornost stojí i úspory na investicích. 
Např. za Přeložku kanalizace u ZŠ se díky 
p. Brožovičovi vrátilo 600 tis. V září Krajský 
soud v Brně pro vážná pochybení zrušil 
osvobozující rozsudek Okresního soudu nad 
starostou a spol. a tak je šance, že se vrátí 
i zbylé peníze. Snížily se náklady na rozhled-
nu, nekonala se předražená rekonstrukce 
domu vedle knihovny ul. Slovácká.

Neprosadili jsme, aby rada obce více in-
formovala zastupitele a občany o své práci. 
Nepodařilo se zprůhlednit výběrová řízení 
a zlepšit dohled nad realizací veřejných zaká-
zek - tudy nám nadále unikají nemalé peníze. 
Je třeba urychlit přípravu lokality za Fišma-
novým a směnu Obory do vlastnictví obce. 
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Řešit využití plochy po staré škole, koridor 
pro cyklostezku do Hodonína a Vinařské 
infocentrum pod Búdama. Zamyslet se nad 
dalším fungováním skládky Hraničky.

Jací teda byli Svobodní zastupitelé? To, 
nechť každý posoudí sám. Má tvrzení v tom-
to článku si může každý ověřit na internetu. 
Jsou tam k dispozici všechny dostupné 
dokumenty, statistika i videa ze zasedání 
zastupitelstva.

Závěrem chci říci, že mi bylo ctí 4 roky 
v zastupitelstvu tlumočit Vaše názory, při-
pomínky a podněty, stejně jako dohlížet na 
hospodaření naší obce. Chci Vám občanům 
mých rodných Mutěnic poděkovat, že jste mi 
tuto obrovskou příležitost a životní zkušenost 
dopřáli. Děkuji všem, kteří mne v práci zastu-
pitele podporovali a vkládali do mne důvěru. 
Doufám, že jsem Vás nezklamal a pokud si to 
budete znovu přát, na shledanou.

Přemysl Rozehnal

Z hisTorie OBCE

Rok 2018 se nese ve vzpomínkovém 
duchu. V celé republice si 28. října připomí-
náme 100. výročí vzniku Československé 
republiky, ale také 50 let od srpnových 
událostí 1968.

   Ve víru První světové války se vytváří nová 
tvář Evropy. A sen mnoha Čechů a Slováků 
se stává skutečností: Zrození nezávislé Re-
publiky Československé.

   U jejího zrodu stáli především tito muži: 
Tomáš Garrigue Masaryk, Edvard Beneš 
a Milan Rastislav Štefánik. Ti jsou dodnes 
uctíváni jako „Zakladatelé Československa“.

   Československý stát byl odkazem touhy 
českého a slovenského národa po samo-
statnosti, což se projevilo v mohutných ma-
sových demonstracích na konci října 1918. 
Vznik Československa umožnilo mocenské 
vakuum, které nastalo na sklonku tzv. Velké 
války ve střední Evropě porážkou a rozvratem 
nejen Rakouska-Uherska, ale i Německa 
a revolucí otřásané Ruské říše.

   Po vyhlášení samostatnosti Českosloven-
ska se konaly ve městech i v obcích oslavy, 

slavnostní průvody i bohoslužby. Lid jásal 
nad svobodou, samostatností i nad koncem 
hrozné války. Také v našich Mutěnicích se 
konala v té době „kostelní slavnost za blaho 
československého státu“.

   Kronikář, řídící učitel František Vaculovič 
nám zaznamenal, že první zpráva o pádu 
habsburského mocnářství a vyhlášení 
samostatného československého státu Ná-
rodním výborem v Praze dorazila do Mutěnic 
v podvečer úterý 29. října 1918. Ona zpráva 
se ihned rozšířila po celých Mutěnicích. 
„Nastal veselý rozruch – Rakouští orlíci 
jsou strháváni z budov“, píše na stránkách 
pamětní mutěnické knihy přímý účastník 
událostí, kronikář Vaculovič. Radost a euforie 
z nabyté svobody i zlost za činěné národní 
příkoří a složitá sociální situace způsobená 
Velkou válkou vedly v Mutěnicích dokonce 
až k excesům: Národní samostatností opilý 
dav občanů se hnul k radnici, před níž byla 
umístěna socha panovníka císaře Františka 
Josefa I. a sochu zničil. „Srazili hlavu ze 
sochy Františka Josefa u radnice, vytloukli 

100 let od vzniku Československa
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okna několika Židům, a také se ztratilo víno 
ze sklepa Inocence Krejsy“, zaznamenal 
kronikář. Uklidnění mělo nastat až v pátek 
1. listopadu na veřejné schůzi v Růžičkově 
hospodě, kde starosta obce Pavel Trávník 
a učitelé Rudolf Zavadil a František Vaculovič 
vyložili shromážděným význam této památ-
né události. Zde byl také přečten Manifest 
Národního výboru ze dne 28. října 1918. 
Přispělo to k uklidnění situace…

(Nutno, ale podotknout, že dramatičnos-
tí se ovšem tyto první popřevratové dny 
v Mutěnicích nemohly srovnávat s poměry 
v Čejkovicích či Dubňanech, kde musel být 
dokonce vyhlášeno stanné právo).

Z Dějin vinařské obce Mutěnice vypsal

Ing. Jaroslav Mihola.

Š KO L S T V Í

Ředitelka školy: Mgr. Marie Kujová
Zástupce ředitelky ŠD a ŠK, provoz: 
Mgr. Vladimír Stupavský
Zástupce ředitelky ZŠ: 
Mgr. Hana Lenertová
Zástupce ředitelky MŠ: Věra Hanáčková
Hospodářka školy: Marta Jetelinová
Vedoucí stravování: Jana Zálešáková

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Počet tříd: 5
Počet dětí: 113 dětí

Třída Berušky
Věra Hanáčková, Bc. Zlatuše Bírešová
Třída Sluníčka
Jana Mráková, Bc. Gabriela Kujová
Třída Kuřátka
Blanka Vaculovičová, DiS., Alena Lungová
Romana Kotásková – asistentka pedagoga
Třída Motýlci Marta Paulíková
Adriana Buchtová – asistentka pedagoga
Třída Medvídci Lenka Trávníková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA  MUTĚNICE
ŠKOLNÍ  ROK 2018/2019

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

Počet tříd: 16
Počet žáků: 288 žáků + 5 v zahraničí

Třídní učitelé v jednotlivých třídách 

Přípravná třída Mgr. Alena Pražáková
I.A Mgr. Miroslava Pištěková
I.B Mgr. Irena Zajícová
II.A Mgr. Markéta Labudová
II.B Mgr. Lucie Ševčíková
III.A Mgr. Gabriela Komínková
III.B Mgr. Jitka Olexová 
IV.A Mgr. Jitka Hamšíková
IV.B  Mgr. Lenka Vlachová
V.A  Mgr. Lada Buchtíková
V.B Mgr. Hana Lenertová
VI.A Mgr. Lenka Švédová
VI.B        Mgr. Pavlína Lacinová
VII.A Mgr. Vladimír Stupavský
VIII.A Mgr. Stanislava Michnová
IX.A Mgr. Marcela Stupavská
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Netřídní učitelé
Mgr. Iva Kovářová, Mgr. Blanka Fikrová, 

Mgr. Milan Kovář, Ing. Adriana Slížková

Asistenti pedagoga
Barbora Labudová, Lenka Grdinová, Šárka 

Martínková, Marcela Mokrušová

Učební plány a osnovy:
Vzdělávání v 1. - 9. ročníku probíhá dle 

školního vzdělávacího programu „ Škola pro 
všechny“.

V mateřské škole vycházíme ze školního 
vzdělávacího programu pro předškolní vzdě-
lávání – „Tajemství stromu“.

Oba školní programy jsou v souladu s Rám-
covými vzdělávacími  programy pro daný 
stupeň vzdělávání.

ŠD – vychovatelky
Dagmar Pochopová, Bronislava Prátová

Školní družina
Dvě oddělení školní družiny navštěvují děti 

přípravné třídy a žáci z 1. a 2. tříd.

Školní klub 
V letošním školním roce nabízíme žákům 

níže uvedené kroužky:

DEN ZÁJMOVÝ ÚTVAR TŘÍDA VEDOUCÍ ČAS

PONDĚLÍ Keramika 2. - 8. Mgr. Labudová 15.00 - 17.00

STŘEDA Atletika 3. - 6. Mgr. Stupavský 14.00 - 15.00

ČTVRTEK Anglický jazyk 5. - 6. Mgr. Švédová 14.00 - 15.00

Dyslektický kroužek 2. - 4. Mgr. Zajícová 14.00 - 15.00

Florbal 6. - 8. Mgr. Michnová 14.00 - 15.00

Polonéza 8. - 9. Mgr. Karbusová
Mgr. Vachová

14.00 - 15.00

PÁTEK Seminář z matematiky 9. Mgr. Buchtíková 14.00 - 15.00

Seminář z českého jazyka 9. Mgr. Lacinová 14.00 - 15.00

PONDĚLÍ
- PÁTEK

ŠKOLNÍ KLUB 3. - 5. Š. Martínková
B. Labudová

12.45 - 15.00
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Organizace školního roku 2018/2019

Začátek školního roku 
Podzimní prázdniny 
Vánoční prázdniny 
Vydání vysvědčení za I. pololetí
Pololetní prázdniny 
Jarní prázdniny 
Velikonoční prázdniny
Vydání vysvědčení za II. pololetí 
Hlavní prázdniny 
Začátek školního roku 2019/2020 

pondělí 3. září 2018
čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2018
sobota 22. prosince - středa 2. ledna 2019
čtvrtek 31. ledna 2019
pátek 1. února 2019
pondělí 11. února - pátek 17. února 2019
čtvrtek 18. dubna 2019
pátek 28. června 2019
soboty 29. července – neděle 1. září 2019
pondělí 2. září 2019

Provoz školy
Ve všech budovách ZŠ a MŠ pracuje 

6 uklizeček a 1 školník. Ve školní jídelně se 
podílí na přípravě jídel 5 kuchařek a 1 ve-
doucí stravování.

Všem dětem přeji šťastný vstup do nového 
školního roku 2018/2019, hodně úspěchů, 
radosti a dobré nálady v celém jeho průběhu. 
Rodičům a pedagogům přeji pohodový školní 
rok a dobrou spolupráci.

Mgr. Marie Kujová - ředitelka školy
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Týden o letních prázdninách mohly děti 
z prvního stupně strávit čas v mutěnické 
škole na příměstském táboře .Téma  bylo 
Z pohádky do pohádky. 

První den příměstského tábora byl sezna-
movací. Nejprve bylo třeba utužit kolektiv. 
To se dařilo pomocí různých her. Hlavním 
úkolem bylo najít poklad, ve kterém se ukrý-

Příměstský tábor 2018 - Z pohádky do pohádky 

vala trička na batikování, vlajky, náramky a  
sladkosti. 

Děti byly po celou dobu rozděleny do 
dvou družstev - Monsters a Red Dragons. 
Družstva mezi sebou soupeřila a sbírala 
body do svého pohádkového hradu. V úterý 
čekal táborníky dlouhý výšlap na mutěnickou 
rozhlednu, který děti zvládly na jedničku. Ve 
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středu se konal celodenní výlet do skanzenu 
ve Strážnici, kde táborníci plnili Fanoškovy 
úkoly a  zdobili perníčky. Velmi zajímavá byla 
navštěva firmy na výrobu modrotisku, látky, 
z níž se šijí tradiční kroje. 

Čtvrtek byl ve  sportovním duchu - závody 
ve dvojicích a plnění otázek. V odpoledním 
programu se děti věnovaly tvoření výrobků 
z keramiky a ústřižků z modrotisku, navlékaní 
korálků. Každé z dětí si vytvořilo svůj tábo-
rový deník, do kterého si zapisovalo zážitky 
dne, lepilo turistické známky a nechyběly 
ani vlastní nádherné kresby.  Poslední den 
byl věnován návštěvě hodonínské ZOO. Na 
konci dne se konal dětský karneval pohádko-
vých postav, malování na obličej a diskotéka. 
Zakončením tábora bylo předávání diplomů 
a cen.

Domů z tábora si tak děti odnesly vlast-
noručně vyrobené dárky, které jsou jistě 
pěknou vzpomínkou na letošní příměstký 
tábor 2018. 

Barbora Labudová, 
Šárka Martínková, Alena Pražáková

Škola v přírodě 

V letošním roce čekalo na žáky, kteří jezdí 
na školu v přírodě, hned několik novinek. 
První byl termín našeho pobytu – vyrazili 
jsme hned po zahájení školního roku, a tak 
si vlastně děti trošku protáhly prázdniny. Do 
místa pobytu jsme tentokrát cestovali hro-
madnými dopravními prostředky, žáci měli 
možnost se trochu orientovat v informačních 
tabulích vlaků a autobusů. Poslední novinkou 
byl celý program pobytu, který nezajišťovaly 
pouze paní učitelky, ale většina aktivit byla 
vedena zkušenými lektory.

Týden od 4. do 8. září trávili žáci 5. A  
v ekologické vesnici v Hostětíně v podhůří 

Bílých Karpat. Ubytováni jsme byli na chatě 
Veronica v pasivním domě. Po celou dobu 
pobytu třídili všichni veškeré odpadky, spla-
chovali jsme dešťovou vodou, elektřinu nám 
vyrábělo sluníčko, paní kuchařky připravova-
ly stravu z čerstvých regionálních potravin.

V programu čekalo děti pět dnů plných ne-
tradičních lekcí. Program byl protkán tématy 
s ekologickou tématikou, a to i na praktické 
úrovni. Vše se odehrávalo v rozlehlém sadu, 
kde se děti seznámily s různými netradičními 
druhy jabloní i jiných stromů a keřů, viděly 
sušičku ovoce starou více než století, která 
je stále plně využívána místními obyvateli. 



17

Děti se seznámily s různými typy zahrad, 
nářečím tamního kraje či tvorbou bylinkového 
čaje. Vylisovaly si jablečný mošt, nachytaly 
vodní hmyz, který pečlivě studovaly, popo-
vídaly si o možnostech užití dešťové vody, 
kompostu i slámy. Měly možnost se projít 
dávnou minulostí a v lese si postavit primitivní 
přístřešek, a to poté, co vyslechly legendu 
o „Kočičím hrádku“. Navštívily společně 
místní výtopnu, na kterou je připojena celá 
vesnice, seznámily se s tím, jak funguje 
kořenová čistička vody. Pečlivě připravený 
program byl zpříjemněn výbornou kuchyní, 
čerstvým jablečným moštem i táborákem 
se špekáčkem. Večerní programy připravo-
valy paní učitelky. Naučili jsme se psát i číst 
morseovku, lámali si hlavičky při úkolech 
kvízového večera, veselými scénkami jsme 
bavili sami sebe, našel se čas i na sportování 
a nechyběl ani závěrečný karneval a oblíbené 
disco. V závěru pobytu si žáci ještě zahráli na 

reportéry a natočili krátká videa, ve kterých 
hravou formou prezentovali nové vědomosti, 
které na pobytu získali. Ve škole jsme si je 
společně přehráli a vzpomínali na společně 
strávený týden.

Dagmar Pochopová, Lada Buchtíková
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K U L T U R A

Mutěňáci v Mutěnicích 2018 

V pátek 15. června v ranních hodinách se 
vypravil autobus s našimi mužáky a zástupci 
vedení obce na návštěvu do spřátelené obce 
Mutěnice u Strakonic.

Naši přátelé pozvali mužský sbor i vedení 
radnice při příležitosti konání Setkání rodá-
ků a přátel této malebné obce, se kterou 
jsme navázali kontakt už před téměř deseti 
lety. Byli jsme požádáni o vystoupení sboru 
v rámci připraveného kulturního programu.

Jak už to při podobných výletech bývá, 
nálada byla výborná již po cestě, sem tam 
nějaký pohárek a klasicky již u Hovoran ně-
kteří vytahovali voňavé řízky a jiné pochutiny.

Po příjezdu do Strakonic jsme se ubytovali 
v ubytovně Palermo na zimním stadionu, kde 
pro nás bylo připravené malé pohoštění. Po 
přivítání a ubytování jsme měli volný večer, 
který jsme využili k procházkám po krásných 
Strakonicích. Někteří šli na strakonický hrad, 
jiní jenom tak do města, nebo na výborné 
pivo Dudák ze strakonického pivovaru.

V sobotu jsme po snídani vyrazili do Mutě-
nic k restauraci U Vokouna, kde byl připra-
vený prostor pro konání samotné akce. Po 
příjezdu došlo na předání darů – samozřejmě 
jsme přivezli jako pozdrav a poděkování i plo-
dy naší mutěnské révy – mutěnské vínečko. 

Odpoledne nás čekal bohatý kulturní pro-
gram, ve kterém se představilo hned několik 
dudáckých kapel, od těch nejmladších, až po 
vrchol odpoledne – Prácheňský soubor písní 
a tanců ze Strakonic, který se před pár lety 
představil i na našich vinařských dnech. Zají-
mavé bylo také vystoupení souboru Řepické 

babči z nedalekých Řepic. Tato parta zralých 
krásných dam předvedla taneční variace na 
různá témata a je úctyhodné, že se dámy 
i v pokročilejším věku dokáží takto odvázat 
a nebojí se předvést v celé svojí kráse.

Podobně to bylo i při vystoupení taneční 
skupiny Kraselovské Karamelky. Kankán 
v jejich provedení byl vskutku originální. 

V průběhu programu došlo i na dva vstupy 
mužáků, které humorným slovem okořenil 
Josef Konečný.

Součástí akce byla i výstava veteránů 
Veterancar klubu ze Strakonic a bylo se 
opravdu na co dívat. Členové klubu přijeli 
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s auty a motorkami různých značek i ročníků 
a obzvlášť pro přítomné muže to byla skvělá 
příležitost si některé vozy po letech připome-
nout a prohlédnout.

Tím skončila oficální část odpoledne 
a dál už probíhala volná zábava, při které 
hrál místní harmonikář společně s houslemi 
z prácheňského souboru a zpívalo se až do 
pozdních hodin, kdy byla akce ukončena 
laserovou show, promítanou za tmy na pozadí 
stromů lemujících místní rybníček. No a nám 

nezbylo nic jiného, než odjet zpátky do Stra-
konic na ubytovnu a jít na kutě.

Po nedělní mši svaté v kostele sv. Markéty 
ve Strakonicích jsme se vydali na zpáteční 
cestu směrem k těm našim Mutěnicím.

No a příští rok, bude-li to jenom trochu 
možné, se rádi s našimi přáteli sejdeme 
znova – tentokrát u nás.

Za Mužáky z Mutěnic
Milan Mráz

Dětské krojované hody
V neděli 17. června 2018 se konal již 

8. ročník dětských hodů. Zúčastnilo se 
na osmdesát krojovaných dětí a mládeže. 
K tanci a poslechu hrála DH Hornobojani 
a v amfiteátru Pod Búdama nás čekal dlouhý 

zajímavý hodový program s tradičním sólem 
stárků, jimiž pro letošní rok byli: Vojtěch 
Prchal a Emílie Opavská, Jaroslav Prchal 
a Květoslava Svobodová.

Během programu vystoupili tanečníci 
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a zpěváci z dětských souborů Pomněnka 
z Tvrdonic, Mašlička a Verbíři z Mutěnic. 
Zazpívaly nám sestry Tomčalovy z Dolních 
Bojanovic, dále Patricie Miklicová z Mutě-
nic a Rozinka Chaloupková z Osvětiman za 
doprovodu CM Fanynka a CM Galán. Násle-
dovalo balónkové sólo s rodiči a fotografování 
u „zeleného“. 

Ve druhé polovině programu jsme mohli 
zhlédnout již třetí ročník verbířské soutěže 
šohajů nejen z Mutěnic, ale i z okolních obcí. 
Do soutěže se přihlásilo osmnáct dětských 

verbířů, kteří se dělili do čtyř věkových ka-
tegorií. Celou soutěži nás provázel p. Pavel 
Esterka. První polovinu programu moderova-
la p. Květoslava Svobodová. Závěr dětských 
hodů patřil tanečnímu sólu s dechovkou a na 
rozloučenou zahrála CM Galán.

Mutěnická chasa děkuje Obci Mutěnice, 
vedoucím i dětem souborů za skvělou spo-
lupráci a všem, kdo se podílel na programu. 
Budeme se těšit příští rok na další ročník 
dětských hodů. 

Stárci a mutěnická chasa

Festival Mezi Sklepy
V letošním roce se v rámci kulturního pro-

gramu Obce Mutěnice uskutečnil 1. ročník 
mezinárodního multižánrového hudebního 
festivalu Mezi Sklepy, který se konal v so-
botu 18. srpna v přírodním amfiteátru Pod 
Búdama. Bohatý program odstartovala ve 
14.00 hod. chlapecká kapela z Drnovic 
Blackstars Band. 

Po vystoupení této kapely se v Mutěnicích 
představilo netradiční bratrské uskupení ze 
Slovenska, které vystupuje pod názvem Vr-
bovskí Víťazi. Zvláštností tohoto hudebního 
tělesa je vlastní, tzv. průmyslový folklór“. Hra 
na nejzvláštnější hudební nástroje vlastní 
výroby a písně dodaly festivalu neskutečnou 
hudební vložku. Nechyběla hra na hudební 
nástroje vyrobené ze starého plastového 
WC, nejrůznějšího druhu odpadních trubek, 
ventilátorů a hadic. Ač toto vystoupení mož-
ná připomínalo komickou parodii, tak opak 
je pravdou. Vtipné komentování nástrojů, 
neskutečné pracovní texty a profesionální 
„čistá“ hra na tyto zvláštní nástroje nene-
chala jediného účastníka festivalu v klidu. 
O tomto profesionální přístupu svědčí také 
fakt, že je toto hudební těleso pozýváno na 

nejrůznější hudební festivaly po celém světě. 
Toto vystoupení shlédli diváci v Anglii, USA, 
Španělsku a dalších státech Evropy.

Jako další se přestavila domácí česko-slo-
venská kapela Velká Svačina s kapelníkem 
Michalem Vaňkem z Mutěnic, který je také 
členem kulturní komise obce Mutěnice. Od 
dlouholetých a zkušených muzikantů jsme 
mohli slyšet skladby, jako například Jesus 
Christ Superstar, Genetický inženýr nebo 
Kuprikol. Tato skladba je zaměřena na do-
mácí téma práce ve vinici.

Od 19.00 hod. se program přehoupl do 
druhé poloviny, kterou odstartovala ostřílená 
slovenská kapela Vidiek, která byla v deva-
desátých letech na vrcholu své slávy. Hlavní 
představitel kapely zpěvák Ján Kuric ukázal, 
že i po tolika letech je kapela stále na velmi 
vysoké úrovni. Pro všechny starší ročníky 
zazněly dříve oblíbené songy, jako například 
Vidiečan a spousta dalších.

V dalším programu se představila velmi popu-
lární festivalová kapela Zoči Voči ze Slovenska, 
která především mladším účastníků festivalu 
přinesla jedinečný hudební zážitek. Energické 
písně nenechaly na parketu nikoho klidným. 
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Po tomto strhujícím vystoupení nastoupila 
netradiční pražská hip-hopová kapela Pra-
go- Union+Champion Sound  pod vedením 
neskutečného rapera KATO. V tomto slo-
žení kapela objela některé světové festivaly 
a zúčastnila se také několika hip-hopových 
soutěží po celém světě. Neskutečné a slo-
žité texty, které DJ KATO chrlil na naplněný 
parket, nenechalo jediného účastníka v kli-
du. Tato kapela získala dvakrát cenu Anděl 
v kategorii hip-hop & ŕ ń b.

První ročník hudebního multižánrového 
festivalu Mezi Sklepy pořádaného pod zášti-
tou kulturní komise obce Mutěnice zakončilo 
vystoupení kapely MUCHA pod vedením 
české punkové písničkářky Nikoly Muchové 
z Kyjova, která vystupuje od svých patnácti 
let. Některé svérázné texty můžou v jisté části 
veřejnosti budit pohoršení, ale rozhodně je 
tato kapela velmi populární a oblíbená po 
celé ČR. Co také můžeme čekat od mladé 
punkerky, o které zajisté ještě hodně do 
budoucna uslyšíme.

Pokud bych sám za sebe shrnul první 
ročník tohoto hudebního festivalu, který 
byl poprvé hrazen z rozpočtu obce Mutě-

nice společně s dalším bohatým hudebním 
programem roku 2018, který jsem předložil 
do rozpočtu obce jako zastupitel a byl 
schválený, můžu říct, že se podařilo připra-
vit za relativně slušné peníze širokou škálu 
kvalitního hudebního programu. I když slabá 
účast možná způsobená tropickým počasím 
a hlavní sezónou dovolených nepřinesla 
očekávaný finanční přínos, svůj účel splnila. 
Protože kultura se pro peníze nedělá. Není 
umění objednat nejznámější kapely za statisí-
ce, ale snažit se připravit dostupný program 
pro domácí a hlavně ubytované a turisty, 
kteří jsou pro naši obec důležitou složkou 
rozvoje cestovního ruchu v Mutěnicích. 
Komentovat účast „domácích návštěvníků“ 
je zbytečné a není podle mě na místě. Chce 
to pouze vydržet a připravovat každoročně 
a pravidelně pestrý hudební program se za-
měřením na všechny hudební žánry, aby si 
každý mohl vybrat dle své libosti. Věřím, že 
se nám rozjetá práce v kulturní komisi podaří 
i nadále budovat dál. 

Za kulturní komisi člen a zastupitel 
Marek Ištvánek

Dětská olympiáda
V sobotu 25. 8. 2018 jsme se probudili 

do deštivého rána.  Spolek FK Staří páni 
Mutěnice měli na tento den nachystanou 
již tradiční akci pro děti s večerní zábavou 
pro dospělé. Počasí se nakonec umoudřilo 
a akce proběhla tak, jak měla.

Pro děti si letos připravili stanoviště se 
sportovními úkoly členové spolku Sokol 
Mutěnice. 

Na stanovištích si děti zkusily skákání 
v pytli, jízdu na koloběžkách a spoustu dal-
ších úkolů.

Poté čekala na malé účastníky přehlídka 
letů modelů letadel, jejichž lety předvedl pan 
Radim Hnilica z Hodonína.

Po 16. hodině vystoupil se svým progra-
mem známý ilustrátor dětských knížek Adolf 
Dudek. 

Tento má na kontě ilustraci desítek dět-
ských knížek a časopisů – např. Sluníčko, 
obalů na CD a pohlednic.

Děti si zatančily na dětské diskotéce se 
skupinou Fair Play.  V 21 hodin oblohu roz-
zářil ohňostroj a začala zábava pro dospělé. 
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Stanovišti prošlo 120 dětí, které za své 
úsilí a šikovnost obdržely dárečky a drobné 
sladkosti. 

I přes nepřízeň počasí a ochlazení se akce 
vydařila.

Za FK Staří páni Josef Novák

Mutěnické vinařské dny 2018

Opět zde máme čas vinobraní, burčáků. 
Letos proti minulým letům o několik týdnů 
dříve. To však nezměnilo nic na tradici, která 
se v Mutěnicích dodržuje více jak dvacet let, 
Mutěnické vinařské dny.

Režie této vinařské oslavy se odehrála 
v obvyklém formátu, v pátek divadelní před-
stavení, sobota hlavní program a v neděli 
mše svatá přímo v areálu mutěnických Búd.

Divadelní představení zajistilo v pátek 31. 
srpna Divadlo Radost z Ořechova. Letos 
přijeli s Žebráckou operetou. V této zpívané 
komedii se herci velmi trefně opřeli do sou-

časných poměrů nynější politické scény, 
volební kampaně, výsledku voleb podle po-
třeby některých a dalších „móresů“ politiků.

V sobotu 1. září začal program obvyklým 
průvodem účinkujících, ne však od radnice, 
ale z prostranství v ulici Pelcova, která spo-
lečně s ulicí Šlechtitelskou prošla zásadní 
rekonstrukcí.

Scénkou Zarážání hory byl zahájen pro-
gram v amfiteátru. V pozměněném složení se 
odehrál tradiční obraz s policajtem, kterého 
zahrál Božislav Žilka ml., pudmistrem v po-
dání Josefa Konečného, který připomněl 
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„artigule práva horenského“. Hotaře Matěje 
s tetků  zahráli Milan Dvoracký a Pavlína 
Tesaříková. Všichni tito noví představitelé 
vnesli do scénky své pojetí postav a několik 
vlastních dialogů. Jediný první radní Antoš, 
Vladimír Trávník, zůstal ve stejném obsazení, 
snad už taky naposled. Režie se ujal jako 
obvykle Pavel Trávník.

Ve folklórním pásmu se představily svým 
vystupením společně DFS Mašlička a Súček 
a v doprovodu v dosti pozměněné sestavě 
CM Fanynka z Mutěnic. Potom začal blok 
sborových zpívání, ve kterém se jako první 
představili místní Mužáci. Vystřídal je mužský 
sbor Révokaz z Čejkovic s vedoucím Jarosla-
vem Novákem.  Posledním sborem této části 
programu byl ženský sbor  Drmolice z ved-
lejších Dubňan s vedoucí Janou Kaňovou. 
Předvedly pásmo svých typických některých 
až rozverných písní. Všem těmto účinkujícím 
patří velké poděkování.

Hlavním hostem sobotního odpoledne 
byl Brněnský rozhlasový orchestr lidových 
nástrojů. Soubor prošel výraznou obměnou. 
Uměleckým vedoucím orchestru a primášem 
je i u nás známý Petr Varmuža. Jako sólisté se 
představili ve zpěvu Kateřina Martykánová, 
Kamila Šošovičková, František Černý, Michal 
Janošek a Václav Varmuža. Instrumentálními 
sólisty byli Petr Kavalír na klarinet, Jan Telec-
ký na cimbál a samozřejmě primáš BROLNu 
Petr Varmuža.

Do programu letos zasáhla i moc vyšší. 
Kromě scénky s přestávkami propršel celý 
program. Díky velkému krytému jevišti a sta-
nem krytému hledišti se všechna naplánova-
ná vystoupení uskutečnila.

Velký podíl na hladkém průběhu programu 
a dobré náladě má moderátorka odpoledne 
Blanka Přidalová a cimbálová muzika Slovác-
ko ml s primášem Petrem Maradou.

Posledním bodem sobotních slavností 
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byla dražba hroznu, který věnovala VSV 
Mutěnice – ing. Břetislav Palička a vín od vi-
nařů z Mutěnic a okolí. Dražba vynesla velmi 
zajímavou částku 32 600 Kč a byla věnována 
začínajícím mutěnickým mažoretkám. Tento 
nový druh aktivity malých děvčat je organi-
zován RC Žofka. Všem dárcům vín, hroznu 
a štědrým vydražitelům patří poděkování. 
Podpořili dobrou věc. Největší dík však patří 
hojnému počtu diváků, kteří vydrželi i přes 
zmíněnou nepřízeň počasí a možná byli i rádi 

za tak potřebnou vláhu, které je letos opravdu 
katastrofálně málo.

V neděli se v 10,30 hodin uskutečnila 
mše svatá přímo „mezi sklepy“, s úmyslem 
za farnost a mutěnické vinaře. Mši svatou 
sloužil mutěnický farář P. František Putna. 
Takto slavnostně byly Mutěnické vinařské 
dny roku 2018 ukončeny.

Vladimír Trávník
předseda kulturní komise

15:30  Průvod od kostela sv. Kateřiny ke KD
20:00  Večerní zábava
k tanci a poslechu hraje DH Liduška

PROGRAM:
Sobota 24. 11.

Neděle 25. 11.

Pondělí 26. 11.

Úterý 27. 11.

Kateřinské hody

20:00
 
14:00 
20:30 

15:30 
20:00 

20:00

zábava s kapelou Los Playboys

průvod pro stárky
večerní zábava
k tanci a poslechu hraje DH Túfaranka a CM Vojara

průvod obcí
večerní zábava
k tanci a poslechu hraje DH Liduška

zábava s recesí domácí a přespolní chasy
k tanci a poslechu hraje DH Lácaranka

24. - 27. listopadu 2018

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

Zahrávání hodů          Sobota 20. října 2018
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Provozovatel zábavných atrakcí – „Kolotočář“

Z galerie Mutěňáků

Příjmení Nový je v naší obci spojeno s pro-
vozováním pouťových, hodových atrakcí. 
V současné době patří mezi největší pro-
vozovatele a v posledních létech i výrobce 
společnost, kterou vybudoval pan Jan Nový, 
bydlící na Masarykově ulici. 

Pochází z tradičního rodu, který svou 
činnost dokládá nejstarším povolením, které 
je už z doby vládnutí Marie Terezie a je to 
povolení k provozování „kejklů a společenské 
zábavy“.

Větev rodiny Nových, ke které přísluší pan 
Jan, měla své rodinné zázemí a štace na 
Ostravsku, kdy malý rodinný podnik převzal 
v padesátých létech, otec Jan. Po roce 
1948 mu byly atrakce zabaveny a přešly 

pod Park kultury a oddechu Ostrava. Pan 
Nový byl do tohoto podniku přijat a jmenován 
předsedou, tzv. Sdružení soukromých provo-
zovatelů. Z uvedené funkce však provozovat 
atrakce nesměl, s těmi jezdili po štacích jiní 
zaměstnanci PKO. V roce 1968, kdy došlo 
k určitému uvolnění, rodina mohla, v té době 
již značně zdevastované atrakce, odkoupit.

Zaměstnanecký vztah k PKO, však trval 
i nadále, za jednotlivé atrakce byly stano-
veny pevné finanční odvody a zaměstnanci 
dostávali symbolický plat. Začali si vyrábět 
jednotlivé atrakce. Řetízkový kolotoč, který 
vyprojektoval otec, se měl dokonce vyrábět 
v Kovoně Karviná s tím, že se bude vyvážet 
do zemí RVHP. Aby tomu zabránil, nechal si 
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otec vystavit na Úřadě pro patenty a vynálezy 
patent. Pro neshody a šikanování ze strany 
PKO Ostrava, se rodině podařilo přestoupit 
pod PKO Prešov, kde vedení mělo pro pro-
vozování atrakcí volnější přístup a nekladlo 
větší překážky. Následně pokračovali na 
Slovensku pod PKO Žilina. V roce 1972 za-
koupila rodina dům v Mutěnicích, kdy po 
smrti otce v roce 1976, převzal plně podnik 
do vedení pan Jan. 

Narodil se v roce 1952 v Opavě, a i když 
školní docházku absolvoval většinu roku 
v různých školách podle momentálního poby-
tu, dokázal se vyučit soustružníkem. V roce 
1977 se oženil se slečnou Helenou Winkle-
rovou, jak jinak, pocházející z podobného 
rodinného podniku „kolotočářů“. Vychovali 
tři děti Petru, Helenu a syna Jana.

V roce 1979 přešli s podnikem pod PKO 
Brno a pod jeho patronací zůstali až do roku 
1989. Ihned, jak to bylo možné, si pan Jan 
nechal vystavit živnostenský list a začal volně 
podnikat. 

Nastala nová éra lidové „kolotočářské 
zábavy“. Starší generace pamatuje, že 
hlavními adrenalinovými zážitky byl řetízkový 
kolotoč, housenková dráha a vrcholem hou-
pačka, která se dala vlastní silou rozhoupat 
o 360 stupňů. 

Z nových atrakcí to byl první velký auto-
drom, který si vyrobil sám, zakoupil „Létající 
labutě“ (zajímavostí u této atrakce, že byla 
využita ve filmu Dědictví aneb Kurvahošigu-
tentág) a další moderní stroje na příklad lé-
tající lavice a atrakce nazývaná „EXTREME“.

Od roku 1992 začal se svými atrakcemi 
zajíždět do sousedního Polska a pro velký 
úspěch tam vyjíždí doposud.

V roce 2012 prodal všechny atrakce 
(celkem šest kusů) do Dubaje ve Spojených 
arabských emirátech. Z toho důvodu musel 
přes zimu se svým kolektivem vyrobit nové, 
aby měl s čím vyjet do nové sezóny. Od 

té doby nastala pravidelná výroba nových 
moderních zábavných strojů ve spolupráci 
se svým synem. Atrakce z jejich podniku si 
objednali majitelé lunaparků z Polska, Fran-
cie, Německa a dokonce dvě „Létající lavice“ 
skončily až v daleké Austrálii. Svou vedoucí 
úlohu v rodinném podniku již předal svému 
synovi, ale i nadále je ho vidět při výrobě 
nových atrakcí a údržbě stávajících.

Pan Jan Nový má i zajímavé koníčky. Už 
více jak 40 let shromažďuje zemědělské 
traktory, vyrobené do roku 1970. Raritou 
sbírky, která má více jak 40 ks, je traktor 
ŠKODA HP z roku 1929.  Velmi atraktivní 
jsou i traktory německé výroby HANOMAG 
R2818 a LAZ BULDOG.

Dalším oborem zájmové činnosti je sbírka 
motocyklů, jejichž počet dosahuje 70 ks. 
Je mezi nimi nejstarší SAX WANDERER 
z roku 1932.

Další sbírky jsou spjaté s tradicí svého 
povolání. Hrací stroje, flašinety, orchestriony, 
polyfony a další zábavné předměty, mezi 
které patří loutky i nejstarší vzduchovky 
používané v dávné minulosti ve střelnicích.

Hlavním jeho zájmem však zůstává starost 
o rodinnou tradici. Udržet vysokou kvalitu 
jednotlivých atrakcí, vymýšlet a vyrábět nové.  
Nejspokojenější je, když povolání, kterému 
zasvětil svůj život, přináší dětskou radost, 
odvahu mladé generaci a spokojenost do-
spělým.

 
Petr Plchut
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Pozvánka na 

oslavy 100. výročí vzniku ČSR 

Obec Mutěnice 

ve spolupráci s RC Žofka 

připravuje důstojné 

oslavy 100. výročí 

vzniku ČeskoslovenskéČeskoslovenské republiky

Program se uskuteční 

ve dnech 26. – 28. 10. 2018 s následujícím programem:

Pátek 26. října 2018Pátek 26. října 2018

Vzpomínkové shromáždění u pomníku padlých hrdinů  -  začátek v 17,30 hodin

Lampiónový průvod od pomníku k radnici  -  začátek v 18,00 hodin.

Slavnostní ohňostroj na místě staré školy  -  začátek v 18,30 hodin.

Sobota 27. října 2018Sobota 27. října 2018

W. A. Mozart Rekviem   Kostel sv. Kateřiny  -  začátek v 18,00 hodin

Účinkuje:  

Hodonínský symfonický orchestr 

a Smíšený pěvecký sbor města Hodonína

Neděle 28. října 2018Neděle 28. října 2018

Prvorepublikové odpoledne  Kulturní dům Mutěnice - 16,00 - 19,00 hodin

Účinkují:  

Petr Varmuža & Eager  Swingers band

Kraselovské Karamelky (Strakonice)

dobová módní přehlídka

prvorepublikový fotokoutek

Zveme všechny k účasti na oslavách tohoto výjimečného jubilea. 

Děti připravujte si lampióny!
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Organizace v obci

Mnoha mutěnským  dětem se vybaví ne-
všední prázdninové zážitky a dobrodružství 
na příměstském táboře v penzionu San 
Marco na Brněnské ulici.

Letos v červenci proběhl třetí ročník této 
úspěšné letní expedice plné cestování 
s kocourem Nebojsou po okolí nejen za 
poznáváním místních tradic, ale také na za-
jímavá místa.  A že jsme si zase jako každý 
rok užili všeho! Cestovali jsme dopravními 
prostředky i pěšky, podvakrát se ocitli ve 
středověkém rytířském ležení, prohlédli si 
hrad Veveří, k němuž jsme dopluli parní-
kem.  Byli jsme na zámku Milotice v dračí 
sluji, kam nás dovezl za deštivého počasí 
hodný pan řidič Buček novým autobusem.  
A tam jsme kromě státního zámku také na-
vštívili výstavu lidových řemesel a prohlédli 
si kyjovské kroje. Nechyběli jsme ani na 
sobotním  předhodovém zpívání v Josefově 
s dětmi z folklorního kroužku a CM Fanynka 
a povozili se tam i na kolotočích, protože od 
pátečního večera do neděle se na táborové 
základně konalo víkendové soustředění pro 
20 dětí z DFS Súček a Mašlička, a to ze-
jména proto, aby si děti zopakovaly taneční 
a pěvecké pásmo na plánované poprázdni-
nové vystoupení. Nemyslete si ale, že jsme 
se na táboře věnovali jenom tancování nebo 
zpívání, kdepak, skotačili jsme v lanovém  3D 
bludišti v Hodoníně, a také jsme nezapomněli 
na Zookoutek, kde jsme mohli krmit zvířátka 
granulemi. Zúčastnili jsme se sportovních 
aktivit v Brně v zábavním centru a oslavy 
narozenin hned pěti našich táborníků spo-

lečně s opičákem Bongem!  Vyzkoušeli jsme 
si lezeckou stěnu, šplh po laně nebo řízení 
motokáry.  Skákali na trampolíně, sjeli po 
tobogánu i skluzavce. Hledali jsme ukryté 
poklady a prošli jsme podvakrát večerní 
i noční setmělou krajinou se strašidly podél 
rybníka i mezi vinohrady, kde jsme se cestou 
od rozhledny snažili získat kocouří diamant 
za projevenou odvahu. Každý táborník měl 
svůj kouzelný váček na provázku, kam si 
střádal v soutěžích vydobyté kocouří svítivě 
žluté tolary zvané Nebojsáky  i diamanty, aby 
je v pátek spočítal a zjistil, zda vyhrál v celo-
táborové hře něco na památku. Každý den 
na nás čekalo aspoň jedno dobrodružství 
a na některé i více, protože ti nejodvážnější 
nemuseli odcházet na večer domů, ale mohli 
přenocovat ve stanu. Opečený špekáček 
a písnička nesměly chybět.   Děti se naučily 
nové hry, napsaly pohlednici z tábora rodi-
čům i babičkám, namalovaly si vlastní letní 
tričko podle své fantazie, nebo meluzínku 
s fáborky, vyzkoušely si střelbu z luku a kuše, 
zápasy s kyjem i mečem, přetahování lanem, 
nebo lovily různé neobyčejné předměty 
z kbelíků s fazolemi. Sportovalo se na hřišti 
a dokonce i v amfiteátru, kde jsme soutěžili 
v kuličkách a jiných legračních hrách. Naučili 
jsme se skákat panáka i gumu.   Kluci zvládli 
přípravu dřeva na oheň a děvčata zase olou-
pat brambory nebo úhledně nakrájet zeleni-
nu.  Na každém turnuse jsme zažili v pátek 
vždy opravdovou pouť, ať už s malováním na 
obličej, s bohatou tombolou plnou dárečků 
s překvapením, s desítkami balónků, diskoté-

Když se řekne Nebojsa
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kou, maskami, skákacím hradem a koupáním 
v bazénu, nebo s našimi dobrovolnými hasiči 
na hřišti při skákání v pěně, které se líbilo 
naprosto všem. 

Kromě 67 přihlášených dětí z Mutěnic 
se na táboře vystřídalo i 13 přespolních, 
které hrají v naší  cimbálové muzice nebo 
mají v Mutěnicích babičku s dědou.  Děti 
byly v obou týdnech rozděleny do družinek 
po 10-12 členech, každá družina měla 
svého vedoucího, instruktora, název, pokřik 
i svoji vlajku.  A tak jsme v táboře našli své 
Vyvolené, Draky, Myšáky, Delfíny, Koťata, 
Piráty, nebo třeba Morčátka.  Na obědy 
jsme chodili do Statku Marek, kde nám paní 
kuchařky dobře vařily a zdravé svačinky 
nám připravovali zase instruktoři a vedoucí 
přímo na penzionu.   Díky sponzorům jsme 
měli neustále čerstvá minirajčátka, přísun 

melounů, okurek, paprik i meruněk, broskví 
a jablíček a také výtečnou pravou italskou 
pizzu, domácí ovocnou limonádu, popcorn 
nebo tvarohový narozeninový dort s malinami 
a hořící sopkou. Uspořádali pro nás pravý 
rytířský turnaj s dobýváním bájného hradu 
Nebojsov, či přivezli nafukovací atrakci s bá-
ječnou skluzavkou. 

V ceně týdenního pobytu bylo zahrnuto 
celodenní stravování a pitný režim, pojištění, 
veškeré vstupné na výletech na exkurze i pa-
mátky a používání zařízení kempu. Zdravotní 
sestřička a čtyři paní učitelky společně se 
sporťákem Pirátem a šesti instruktory byly 
přítomni od rána do večera a přes noc nás 
hlídali nejen vedoucí tábora, ale i někteří 
obětaví rodiče, kteří přišli přespat do stanů 
za svými malými Nebojsy.

Odměnou pro děti byly nejen Nebojsáky, 
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ale také krásné diplomy, medaile, pastelky, 
omalovánky a sportovní potřeby.  Po táboře 
zbyla plná krabice zapomenutých věcí, kte-
ré si rodiče dětí mohou vyzvednout každé 
úterý od 16 do 17 hodin na kulturním domě 
v klubovně našeho spolku. 

Ráda bych touto cestou poděkovala všem, 
kdo se na bezvadném chodu obou turnusů 
tábora i víkendového soustředění pro děti ze 
souborů  Súček a Mašlička podíleli a pomá-
hali, a pozvala je k pořádání dalšího ročníku 
Nebojsy, protože jen dobrá spolupráce je 
základem i zárukou úspěšné akce. 

Po dobu celých 14 dnů se dětem plně 
věnovali: 

Mgr. Hana Benešová, Monika Večeřo-
vá, Zuzana Pížová, Ladislav Prát, Vendula 
Ševčíková ZA, jako instruktoři vypomáhaly 
studentky a velké děti z cimbálky:  Veronika 
Opavská, Anna Maradová, Adéla Grebeníč-
ková, František Bravenec, Lucie Němečková 
a Adéla Černá. Hlavní vedoucí tábora byla 

již po několikáté  - opět Babča a její pravou 
rukou Květka.

Pytlíky pro děti ušila p. Bronislava Mrá-
ková, tombolu a odměny připravili společně 
všichni vedoucí.

Sponzorovali nás:
Pan Marek Zimolka – Rodinné penziony 

San Marco, Obec Mutěnice, Farmarket, 
p. Marek Ištvánek, SDH Mutěnice, p. Ja-
rek Brožovič, Barvy Rozehnal, p. Přemysl 
Rozehnal, p. Filip Nový,  Retrocukrárna, p. 
Mirka Orságová, p. Lenka Vrbová, p. Josef 
Vagunda-Drgáč a Strana svobodných obča-
nů Mutěnice.

Všem našim táborníkům přeji úspěšný 
školní rok a o velkých prázdninách se těším 
na viděnou

Za spolek Cimbálová muzika Fanynka 
a Verbíři z Mutěnic

Jana „Babča“ Ševčíková
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Letošní rok se tábor pořádaný spolkem 
SAM Mutěnice, z.s. konal v termínu od 29. 
července do 11. srpna v obci Dzbel, která 
leží v okrese Prostějov. Pokud se ptáte, proč 
jsme nezůstali u tábořišť, která jsme využívali 
v letech minulých, a která byla o mnoho blíž, 
tak důvod je jednoduchý. Rozhodli jsme se 
v roce 2018 navýšit kapacitu našich táborů, 
a to znamenalo, že už náš čtrnáctidenní 
pobyt v přírodě musíme hlásit na Krajskou 
hygienickou stanici a tudíž musí tábořiště 
splňovat mnoho podmínek (počet WC, 
sprchových růžic, umyvadel na počet osob 
apod.) a tábořiště Pod Borovicí všechny tyto 
podmínky splňovalo. To nám během tábora 
potvrdila i návštěva z olomoucké hygienické 
stanice, která po prohlídce tábořiště, kuchy-
ně a veškeré dokumentace nenašla žádný 
závažný problém. 

Příběh tábora se letošní rok odehrával 
v Karibiku, kam jsme se pod vlajkou špa-
nělského námořnictva vydali na obchodní 
plavbu. Před plavbou jsme ovšem museli 
vyřešit menší problémy, jako například roztr-
hanou plachtu, kterou jsme zašili nebo jsme 
museli naskladnit zboží určené k prodeji. 
Úkol jsme splnili bez problémů a náš kapitán 
nás za to taky patřičně odměnil. Bohužel 
během zpáteční cesty jsme byli přepadeni 
piráty pod vedením hrozivého Drakea, který 
nás plánoval prodat do otroctví. Naštěstí 
v jeho posádce bylo několik nespokojených 
členů a mladá pirátka Morgan uspořádala 
s naší pomocí vzpouru, obsadili jsme loď, 
Drakea vysadili na ostrově a začali se plavit 
pod pirátskou vlajkou. Zatímco jsme zažívali 
spousty dobrodružství, naše nová kapitánka 
se chovala čím dál víc podivně a tajemně. 

SAM – Spolek aktivní mládeže

Letní tábor 2018 – Napněte plachty, vyplouváme!
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Po našem naléhání musela s pravdou ven – 
řekla nám příběh o pokladu a její plán jak ho 
získat. To se nám s menšími komplikacemi 
podařilo, tak jsme si po zbytek tábora mohli 

užívat našeho nabytého bohatsví. Věřím, 
že podrobnosti o příběhu Vám děti rády 
povyprávějí podrobněji. 

My bychom chtěli poděkovat rodičům, 
kteří nám už několikátým rokem důvěřují 
a své ratolesti nám na 14 dní svěří do péče. 
Dále děkujeme všem sponzorům, kteří nám 
jakýmkoliv způsobem přispěli na chod spolku 
a taky všem vedoucím a kuchařkám, kteří se 
na organizaci tábora podíleli. 

No a my jdem připravovat letní tábor na 
rok 2019 

Vedoucí SAM Mutěnice, z.s.

S O K O L

Sokolské léto 2018

Zdravím všechny čtenáře našeho zpravo-
daje. Po horkých letních dnech se vracíme 
do běžného koloběhu denních povinností 
a pomalu se aklimatizujeme na trochu 
normální počasí. Věřím, že jsme si všichni 
oddychli, když se rtuť teploměru umoudřila 
a nešponuje se jako při závodech ve skoku 
vysokém, tj. čím výš tím líp. Letošní léto bylo 
opět bohaté na různé akce, které se točily 
kolem Sokolu. Dovolte mi, abych Vám je 
trochu přiblížil 

Ve dnech 16. - 23. 6. probíhal v  Hodoníně 
již 19. ročník sportovních aktivit Dny zdraví. 
Sokolské volejbalové družstvo se v neděli 
17. 6. zúčastnilo volejbalového turnaje smí-
šených družstev a stejně jako před dvěma 
lety vyhrálo.

Radost z vítězství nám nepokazila ani le-
tošní slabší účast pouhých tří týmů, kromě 

nás Orel a Sběr z Hodonína.
Ve středu 20. 6. 2018 se uskutečnil na 

hřišti u ZŠ dětský olympijský běh, kterého 
se zúčastnilo 48 dětí.

Jedná se o celostátně organizovanou 
akci pro děti i dospělé, pořádanou Českým 
olympijským výborem. My jsme ho uspo-
řádali již potřetí a velká většina dětí běžela 
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i v předcházejících ročnících. V letošním roce 
vyběhlo po celé republice  71 610 běžců, 
z toho téměř 55 000 dětí. Starší žáci běželi 
trať 1 000m, mladší 500m. Nebylo důležité 
dosáhnout nejlepší čas, ale přijít a zapojit se 
do sportování.

Za svou účast byly děti odměněny drob-
nými upomínkovými předměty a sportovním 
nářadím frisbee.

Na závěr akce si mohly děti zahrát míčovou 
hru  kin-ball, naučily se ji již vloni, tak to pro 
ně bylo jednodušší a po krátkém zopako-
vání pravidel hned mohly hrát. A souběžně 
v tělocvičně probíhala střelba z luku, kterou 
připravil lukostřelecký oddíl T. J. Sokol Vlkoš. 
Děti si pod vedením instruktorů vyzkoušely 
střelbu z luku na připravené terče. Bylo to 
dobrodružné vyzkoušet si tento olympijský 
sport s lukem, který nevypadá úplně přesně, 
jako známe z filmů o indiánech.

Děkuji všem spolupracovníkům a sponzo-

rům a těším se na příští ročník.
I tento rok jsme si pro děti, které k nám 

chodí do kroužku, připravili zakončení cvi-
čebního roku. Děti chodí, jak můžou, nebo 
taky jak je pustí žákovská knížka, která jim 
sem tam vystaví pomyslnou stopku. Shodou 
okolností v tento den přišlo dětí do kroužku 
hodně. Už toto nás velmi potěšilo, neméně 
nás potěšilo, že jsme je téměř všechny za-
chytili na fotografii, kterou jsme pořídili na 
konec roku.

Konec školního roku jsme začali slavit tím, 
že jsme pro ně domluvili malé překvapení 
v podobě ukázky lukostřelby ze sportovních 
luků. Tato akce se konala souběžně s Olym-
pijským během, který jsme také pořádali 
– viz výše.

Již tradičně jsme pro děti připravili opékání 
špekáčků v poslední den, kdy jsme je vypus-
tili na prázdniny. Špekáčky dětem chutnaly 
tak, že spořádaly cca 4kg této tradiční uze-
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niny, kterou všichni známe. Musím uznat, že 
děti celý školní rok tvrdě makaly v tělocvičně 
a jde vidět, že poctivá práce a snaha u všech 
dětí nese své ovoce. Už teď se těšíme, jak 
budeme otvírat další ročník pro děti. Na toto 
si ale budeme muset všichni počkat až po 
prázdninách.

Staří páni nás poprosili, zda bychom jim 
letos pomohli zorganizovat dětskou olympi-
ádu pro děti. My jsme pomyslnou hozenou 
rukavici zvedli a pomohli jim připravit celkem 
8 stanovišť, které si mohli účastníci olympiá-

dy projít a vyzkoušet. Disciplíny byly voleny 
s ohledem na převažující část návštěvníků 
a to od nejmenších až po ty školou povinné. 
Mně osobně se nejvíc líbila disciplína skákání 
v pytli, střelba na cíl a chůze na chůdách. 
Po splnění sportovních povinností se děti 
odebraly do amfiteátru, kde je čekal další 
program. Tímto chceme poděkovat fotbalis-
tům za možnost pomoct jim s touto krásnou 
akcí pro naše nejmenší.

Horké letní dny nás nenechaly uspořádat 
turnaj v plážovém volejbale, který každo-
ročně pořádáme na konci prázdnin. Právě 
z důvodu velkých veder jsme se rozhodli akci 
posunout na září. Takže v příštím zpravodaji 
se můžete těšit na informace, jak jsme si vedli 
v tomto turnaji.

Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál 
krásný zbytek léta, dětem hezký vstup do 
nového školního roku, vinařům bohatou 
úrodu a nám všem krásný barevný podzim.

Tomáš Mičola, 
starosta T. J. Sokol Mutěnice
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Rodinné centrum Žofka

Žofka informuje

Za devět let svého působení na poli vol-
nočasových a kulturních aktivit pro rodiny 
s dětmi vstoupilo Rodinné centrum Žofka 
do povědomí obyvatel Mutěnic a našlo si 
tam své místo. Mimo ustálenou nabídku 
programů a akcí se však každoročně snaží 
představit i nějakou novinku. V letošním roce 
se Žofka prostřednictvím vzdělávacího pro-
jektu zaměřila nově na rodiče. Děti mohou 
zase nově vyzkoušet mažoretky či výuku 
Helen Doron angličtiny.

V rámci projektu „Podpora rodičovských 
kompetencí v RC Žofka“ bude realizováno 
pět vzdělávacích seminářů pro rodiče, na 
kterých se rodiče seznámí s efektivními vý-
chovnými metodami, získají praktické návody 
pro zlepšení komunikace v rodině a řešení 
problematických situací a v neposlední 
řadě načerpají inspiraci k budování dobrých 
vzájemných vztahů s dětmi. Do prázdnin se 
úspěšně uskutečnily dva úvodní semináře 
zacílené na sourozenecké vztahy a komu-
nikaci s malými dětmi (0-3 roky). Během 
léta se rodiče s dětmi do 3 let vypravili na 
„Open house“ přímo k lektorce seminářů 

Ireně Kubantové. Na semináři, který se konal 
10. září, rodiče řešili problematiku vzteku 
a vzdoru u dětí.

Na říjnový seminář (4. 10.) zveme přede-
vším rodiče předškolních dětí. Jeho název 
„Učíme se číst a psát v souladu s Monte-
sorri“ napovídá téma celého setkání. Další 
termíny a podrobnosti o průběhu seminářů 
sdělujeme prostřednictvím facebooku RC 
Žofka, plakátků a obecního rozhlasu. Všichni 
zájemci o rodičovské semináře jsou srdečně 
zváni! Nutno dodat, že realizace projektu je 
spolufinancována Jihomoravským krajem 
v rámci programu „Podpora služeb pro ro-
diny poskytovaných nestátními neziskovými 
organizacemi pro rok 2018“. Zdárný průběh 
seminářů by však nebyl možný bez dobrovol-
né práce zapojených členů RC Žofka, za což 
jim touto cestou velmi děkujeme.

A nyní si představme novinky pro děti. 
V pondělí 17. září začal pod vedením zkušené 
trenérky Jany Defeldové z Kyjova fungovat 
nový kroužek Mažoretky Dejna z Mutěnic. 
Kroužek je určen dětem od 3 do 12 let a tré-
ninky probíhají v pondělí a pátek od 17 do 
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18 hodin v KD. Nyní je do kroužku přihlášeno 
28 dívek, které jsou rozděleny na mladší 
a starší kadetky. Děvčata se od své trenérky, 
která se může pyšnit titulem Trenérka roku 
2014, naučí základy mažoretkového sportu, 
a také techniku twirlingu (práce s hůlkou). 
Přitom si užijí zábavu a pohyb s kamarádkami. 
Díky finančnímu daru, který mažoretky obdr-
žely z letošních Vinařských dnů, se budou 
moci svému publiku představit v nových kos-
týmech, které z peněz můžeme nechat ušít.

Další novinkou letošního školního roku je 
výuka angličtiny Helen Doron English. Tyto 
výukové programy jsou celosvětově velmi 
dobře hodnoceny, vyvíjeny zkušenými od-
borníky a vyučovány speciálně vyškolenými 
učiteli. V Žofce se ukázkové hodiny uskuteč-
nily 19. záři a děti si angličtinu užily hravě. 
Věřme, že se ji i hravě naučí!

A na závěr stálice Žofky. Žofka pro nej-
menší to letos rozjela také už 17. září. Přijďte 
se i vy pobavit, zazpívat si a naučit se něco 
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nového pod vedením lektorky Simony To-
manové. Maminky nové i stávající jsou spolu 
s dětmi zvány do RC Žofka každé pondělí 
od 9 do 11 hodin. O tom, že vloni v Žofce 
vznikla dobrá parta, svědčí nejen cyklovýlet 
do Dubňan či výlet vlakem do Zoo Hodonín 
(viz foto).

Také kroužek Tvoření je už pár let milou 
a tvořivou součástí Žofky stejně jako jeho lek-
torka Iveta Vaňková. Letos kroužek pro žáky 
3. - 9. tříd ZŠ začne v úterý 2. října a bude 
probíhat v RC Žofka pravidelně v úterky od 
14 do 15.30 hodin. Bude se korálkovat, 
malovat na hedvábí, mozaikovat…

A konečně něco pro širokou veřejnost. 
Dříve než slavnostně rozsvítíme vánoční 
strom (8. prosince), rádi bychom Vás pozvali 
na společenskou akci v retro stylu, která 

se uskuteční v den stoletého výročí vzniku 
Československa 28. října na KD od 16 hodin. 
Prvorepublikové odpoledne připomene do-
bovou atmosféru a módu, nabídne swingovou 
hudbu a tanec či pořízení retro fotografií. 
Mladí i dříve narození jsou srdečně zváni! 
Rodiče, zařiďte svým dětem pro tentokrát 
hlídání a přijďte si užít „zlatá dvacátá léta“, 
ideálně ve slavnostním outfitu z období první 
republiky!

Těší se na Vás tým RC Žofka
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Divadelní spolek Mutěnice

Dětský divadelní kroužek Mraveneček, 
pod záštitou Divadelního spolku Mutěnice, je 
volnočasová aktivita pro děti z prvního stupně 
ZŠ. V červnu děti vystoupily v Kulturním domě 
s krásnou veršovanou pohádku O Popelce. 
Představení hrály pro veřejnost, pro děti 
z Mateřské školy i pro své spolužáky a bylo 
to pěkné završení školního roku. Následovaly 
prázdniny. Pro děti odpočinek, rodinné do-
volené, běhání venku s kamarády. Pro nás, 
vedoucí kroužku, to znamenalo připravit další 
divadelní hru, promyslet scénu i rekvizity, 
namalovat kulisy. Všechno jsme stihli, a tak 
se od září můžeme s dětmi opět jednou 
týdně scházet a nacvičovat novou pohádku 
s vánočním nádechem.

Ze strany dětí je o tento kroužek veliký zá-
jem, a tak jsme oproti loňskému školnímu roku 
navýšili počet přijatých malých herců. I přesto 
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V čase, kdy píši  příspěvek pro „Zpravodaj“ 
nás čeká už snad jen poslední tropický den 
tohoto rozpáleného léta a všichni s úlevou 
přivítáme podzimní teploty, i když mnozí z nás 
pak budou skuhrat, že mohlo být tepleji...

Ale ovšem hasiči si naopak oddechnou. 
Letošních zásahů naší jednotky od 1. 7. 

do 4.9 2018 bylo 19, celkově od Nového 
roku-33, což je podstatně víc než za loňské 
období. Požárů bylo 12, ohně vznikly prav-
děpodobně od odhození nedopalku cigarety, 
vypalování trávy, při svařování, samovznícení 
zemědělských strojů a taktéž vadné elekt-
roinstalace A 7 technických pomocí, nejen 
odklizení stromů, nebo odčerpání vody, ale 
i likvidace vosích a sršních hnízd. 

Nyní na podzim nás čeká 2. ročník soutě-
že: „MEMORIÁL RADOMÍRA BLAŽKA“ - je 
to soutěž jednotlivců, kteří porovnají svou 
fyzickou zdatnost a rychlost. Čeká je velmi 
náročná trasa se splněním různých úkolů, 
které jsou při jejich práci vlastně běžnými 
záležitostmi, jako je: zdolání vysoké bariéry, 
valení těžkých břemen, smotávání hadic, 
odtah osoby, práce s kladivem a sestavení 

SDH Mutěnice informuje

žebříků, to vše v největší možné rychlosti.
I naši borci se přihlásili spolu s dalšími 

z okolních SDH, a tak jim budeme fandit 
na hřišti u ZŠ  v sobotu 15. 9. 2018 od 11 ho-
din. Sestavení dráhy, potřebné pomůcky, 
nářadí, zajištění časomíry i rozhodčích zvládli 
společně všichni, ale chtěla bych vyzvednout 
zodpovědnost Roberta Forcha  a Katky Kra-
mářové, také našeho velitele a starostky a sa-
mozřejmě i těch všech správně nadšených 
našich členů, kteří se podíleli na přípravě 
této soutěže.

Druhou záležitostí podzimu bude pro nás 
opět zajistit 15 dobrovolníků, kteří budou 
pomáhat při obci s organizováním a do-
držováním bezpečnosti všech účastníků, 
kteří k nám zavítají na tradiční „Burčákový 
pochod“. Jsou nedílnou součástí při pře-
hledném parkování autobusů a při dozoru na 
vlakové zastávce v kolejišti a kolem něj a při 
odjezdech vlaků. 

Doufám, že se s těmito úkoly popereme 
na výbornou.

Ivana Blahová

se nám ale nepodařilo pokrýt veškerý zájem, 
a proto zůstává stále seznam dětí, které čekají, 
až se nějaké místo uvolní. 

Na novou pohádku s názvem Andělíčku, můj 
strážníčku se můžete těšit v neděli 16. pro-
since 2018 v KD. Všichni jste srdečně zváni. 

Také vás zveme na vystoupení Divadelního 
spolku Mutěnice, který vznikl v lednu tohoto 
roku. Premiéra naší úplně první hry s názvem 
Rytířova dcera bude v sobotu 3. listopadu 

2018 v 18:00 v KD v Mutěnicích. Další 
představení této hry je plánováno na neděli 
18. listopadu 2018 v 17:00 taktéž v KD 
v Mutěnicích.

Všichni budeme rádi, když Divadelní spo-
lek podpoříte svou přítomností na některém 
z představení a dáte nám tak najevo, že 
divadlo do naší obce patří.

Za Divadelní spolek napsala
Eva Holešínská 
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Charitní pečovatelská služba Hodonínsko

pracoviště Mutěnice

Kontaktní adiktologické centrum Vážka 
působí od roku 2000 v Hodoníně a okolních 
obcích. V rámci terénního programu poskytu-
jeme služby i v Mutěnicích. Jsme tu pro osoby 
ohrožené závislostí na návykových látkách, 
tedy pro uživatele drog, a pro patologické 
hráče. Posláním Kontaktního centra je mini-
malizace zdravotních a sociálních rizik spoje-
ných s užíváním návykových látek a aktivizace 
a motivace uživatelů drog ke změně životního 
stylu tak, aby při užívání drog škodili co možná 
nejméně sobě i svému okolí. V případě úsilí 
o abstinenci od drog rádi pomůžeme s vy-
řízením léčby. Rodičům a blízkým osobám 
uživatelů drog nabízíme poradenství. Naším 
cílem je navázat kontakt s uživateli návyko-
vých látek, nabídnout jim své služby, pomoci 
jim řešit problémy, do kterých se dostávají 
v souvislosti s užíváním drog, a předcházet 
šíření infekčních nemocí přenosných krví. 
Tím zároveň usilujeme o ochranu společnosti 
před šířením negativních společenských jevů. 

Zajišťujeme také bezpečnou likvidaci použité-
ho injekčního materiálu. 

V rámci terénního programu nabízíme vý-
měnu injekčního materiálu (za použité injekční 
stříkačky vydáváme čisté), distribuci zdravotní-
ho materiálu, díky kterému je aplikace drogy 
bezpečnější, poradenství a informační servis, 
testování na infekční nemoci (žloutenky, HIV) 
z kapilární krve, krizovou intervenci, asistenční 
službu a základní zdravotní ošetření. V budově 
kontaktního centra v Hodoníně nabízíme navíc 
hygienický a potravinový servis a provedení 
orientačních drogových testů z moči.

V případě potřeby se na nás můžete kdy-
koliv obrátit, ať už s dotazem či se žádostí 
o službu. Rádi za vámi přijedeme, zachová-
váme mlčenlivost, naše služby lze využívat 
anonymně a jsou zdarma.

PhDr. Táňa Faltisová
vedoucí Kontaktního adiktologického centra Vážka

kontakt: k-centrum@hodonin.charita.cz, 
731 428 359
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NAŠE VINOHRADNICTVÍ - VINAŘSTVÍ

Při ochraně proti pozdním jarním mrazí-
ků  ve  vinohradech a v sadech pěstitelé 
používají různé způsoby ochrany. Ve své 
kandidátské disertační práce jsem hodnotil 
použití ochrany proti škodlivým jarním mra-
zíkům umělou mlhu. Měření se uskutečnilo 
s použití systému FOG, zařízení dovezené 
z USA, které bylo nainstalované v obci 
Lhenicích ve třešňovém sadu.

1. Jarní mrazíky a jejich negativní dopad:
Pro pochopení, v čem spočívá nebezpeč-

nost jarních mrazíků, je třeba si připomenout, 
jak se chová rostlinná tkáň, která obsahuje 
vodu. Při teplotách pod bod mrazu se mění 
voda v rostlinných buňkách a dochází k po-
škození jejich stěn tím, jak narůstá objem 
vody, přeměňující se v ledové krystaly. Čím 
vyšší je podíl vody v buněčných šťávách, tím 
větší je pravděpodobnost poškození buněk.

Typy mrazíků
Vzhledem ke způsobu ochlazení můžeme 

mrazíky rozdělit na následující typy:
1.1. Advekční mrazíky - vyskytující se 

při vpádu studeného vzduchu z arktických 
oblastí, přechod podružných studených front 
bývá doprovázen zesílením větru, zvětšením 
oblačnosti a srážkami.

1.2. Radiační mrazíky - se vyskytují 
převážně za anticyklonálních situací, při 
kterých se vytvářejí podmínky pro rozpuštění 
oblačnosti a utišení větru. K ochlazení vzdu-
chu dochází od aktivních povrchů (povrch 
země, rostlin atd.), a to vedením, molekulární 
výměnou. Ochlazený vzduch se stává těžším 
a ukládá se při zemi.  Je- li vyzařování delší 
dobu, vytváří se několik metrů, v kotlinách až 
několik desítek metrů vysoká vrstva studené-

ho vzduchu. Na svazích dochází ke stékání 
studeného vzduchu do údolí a na jeho místo 
je vytlačován teplejší vzduch.

2. Podstata ochranného účinku mlhy
Za jasných bezvětrných nocí dochází 

k ochlazování vzduchu od povrchu půdy, 
rostlin a dalších předmětů nacházejících 
se ve volné přírodě, označujeme je aktivní 
povrch. Aktivní povrchy vyzařují teplo jeho 
dlouhovlnným vlněním do kosmu. Nejvíce 
těchto vln propouští suchý čistý vzduch. 
Na druhé straně, je-li tomuto vyzařování vy-
stavena určitá překážka, vrstva vodní páry, 
prachových, kouřových částic a další příměsi 
vzduchu, propustnost pro vyzařování klesá. 
Zachycená energie se vrací zpět na ony 
aktivní povrchy. Zpětné záření nazýváme 
zářením oblohy. 

Lze to vyjádřit vztahem:

E = R - R1

E= efektivní vyzařování
R= energie vydaná vyzařováním
R1= energie přijatá zpětným zářením oblohy

E > 0 - vzduch a aktivní povrch se bude 
dále ochlazovat. To platí především u nepa-
trných hmotných orgánů, květy, mladé výho-
ny u vinné révy, kdy hodnoty tepelné energie, 
přiváděné k jejich povrchu vedením z vnitřku 
rostlin nebo vzduchu, jsou zanedbatelné.

Největší schopnost zachytit vyzařovanou 
energii a vracet ji zpět, mají vodní kapič-
ky, které jsou součástí oblaku nebo mlhy. 
Schopnost vracet co největší množství tepel-
né energie závisí na velikosti kapiček, ideální 

Protimrazová ochrana umělou vodní mlhou
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velikost by měla odpovídat vlnové délce 
vyzařované energie, prostorové hustotě 
a dostatečné vrstvy mlhového oblaku. 
Výše uvedené podmínky nebývají vesměs 
u přirozené mlhy ani oblačnosti splněny. 

Podle praktických poznatků s přirozenou 
mlhou (dle měření ČHMÚ ) a podle teore-
tických úvah, vycházejících z fyzikálních 
zákonitost lze předpokládat, že oteplovacího 
účinku by mohlo být dosaženo jedině mlhou 
uměle vytvořenou.

3. Mechanismus ochrany systému FOG
Základním mechanismem je zahalovací 

účinek (dostatečně silná vrstva husté mlhy 
zabraňuje úniku tepla z ochraňovaného 
prostoru).  Jsou však i další důležité faktory. 
Jeden z nich je ohřívací účinek na principu 
„větrného stroje“, který je způsoben umís-
tění m trysek produkujících mlhu vysoko nad 
inverzi na okraji ochraňovaného pozemku, 
odkud se mlha zanáší do určeného prostoru. 
Mlha, která se vypouští z mlžných linek, umís-
těných ve výšce 8 až 10 m se mísí s teplejším 
vzduchem v této úrovni a ihned klesá k zemi, 
je těžší. Část mlhy se vypaří k nasycení vzdu-
chu a část zůstane jako kapičky vytvářející 
hustou pokrývku obklopující kultury.

Efektem větrného stroje může být do-
saženo, že

- se podstatně zpomalí ochlazování
- proces ochlazování se zastaví
- dojde k oteplení
K tepelné bilanci také přispívá teplo uvol-

něné z vody při přeměně na mlhu. Spotřeba 
vody je velmi malá, uvolněné teplo má jen 
nepatrný vliv. Také lze počítat s určitou částí 
energie, která se uvolní při změně skupenství 
vodní páry, na rostlinách se tvoří rosa. Je-li 
umělá mlha dostatečně hustá, zachycená 
radiační energie působí na zvýšení teploty 
vzduchu, a tím i na zvýšení celkové bilance. 
Velikost tohoto zvýšení závisí na tom, jak 
dlouho mlha zůstává v ochranném prostoru, 

druhu porostu, na hustotě a výšce mlhového 
oblaku.

4. Dosažené výsledky a diskuse
První cyklus mikroklimatického měření 

se uskutečnilo v roce 1984. Situace pro 
měření se vyskytla  v noci z 27.4 na 28. 4. za 
advekčního typu ochlazení a v noci z 28.4 na 
29. 4. za radiačního typu ochlazení.

Za advekčního typu ochlazení nedošlo 
po spuštění mlžného zařízení k nasycení 
vzduchu vodními parami, proto se souvislá 
mlha nevytvořila. Průběh teploty a relativní 
vlhkosti se zjišťoval na pěti místech v sadu 
a na dvou kontrolních stanovištích, nejvýše 
položená místa, která nebývají zasažena 
mlhou. Podle dosažených výsledků měření 
se ochladil vzduch v prostoru sadu o 1,5 °C, 
v místech blíže mlžných linek až o 3°C.  Proto 
nedoporučujeme za advekční situace mlžné 
zařízení spouštět.  Vzhledem k tomu, že 
tento typ ochlazení je doprovázen zvýšeným 
prouděním vzduchu, který promíchá stude-
nou a teplou složku vzduchu, tak poškození 
mrazem nenastane.

Za radiační situace, 28.4- 29.4, po na-
startování mlžného zařízení došlo k rychlému 
nasycení vzduchu vodními parami s násled-
ným vytvořením umělé mlhy. Podle výsledku 
měření v prostoru sadu za mlhy ke zvýšení 
teploty vzduchu nedošlo. Oteplovací účinek 
umělé mlhy je třeba chápat tak, jak hluboko 
by poklesla teplota v případě bez aplikace 



43

Za radiačního mrazíku, v noci z 28. 4. 
na 29. 4., činilo oteplení 2,5 až 3,9 °C

Po obě noci se také provádělo měření půd-
ních teplot, v podstatě menší spád směrem 
k povrchu byl zaznamenán v trávě. To zname-
ná, že se více ohřívá povrch bez travnatého 
krytu. Proto v období nízkých teplot by měl 
být trávník posečený na co nejnižší výšku.

Druhý cyklus měření se zjišťoval rozdíl 
mezi teplotou okvětního plátku květu třešně 
a teplotou vzduchu za advekční situace. 
Rozdíly teplot byly nepatrné. Měření obdob-
ných hodnot za radiální situace nepřímo 
dokazují (s porovnáním s měřením na ČHMÚ, 
pracoviště Doksany) velký rozdíl mezi tep-
lotou aktívního povrchu a teplotou vzduchu 
za radiační situace. Tento poznatek je velmi 

umělé mlhy. Pomocí později zjištěného tep-
lotního gradientu za radiační situace bez mlhy 
a podle údajů na kontrolních stanovištích 
nacházejících se nad inverzí, lze vypočítat 
oteplení podle vztahu:

cenný, neboť o poškození částí rostlin roz-
hoduje teplota jejich povrchu, nikoliv teplota 
vzduchu. Prakticky to znamená výrazné otep-
lení povrchu rostlin, podle našich měření až 
o 3°C. Tato skutečnost koresponduje s teorií, 
že tepelná energie je vyzařována ve formě 
dlouhovlnného záření a je-li možnost využít 
umělé vodní mlhy k ochraně vinohradů nebo 
sadů, pak dojde k zamezení ztrát na úrodě.

Závěr
1. umělá mlha je schopná plnit svou funkci, 

podstatně zmenšit rizika poškození rostlin 
mrazem.

2. účinnost zařízení bude záviset na do-
konalém vyprojektování s přihlédnutím agro-
meteorologických podkladů, na synoptické 
situaci a využití regionálních meteorologic-
kých předpovědí.

3. otázka využitelnosti mlžného zařízení 
vyžaduje citlivého posouzení, je malá. 
Vezmeme-li však v úvahu, že může jeden 
jediný mráz rozhodnout o celoroční úrodě, 
má budování investic tohoto druhu své 
opodstatnění. Ke zvýšení účinnosti je třeba 
budovat zařízení jako víceúčelové, například 
k úpravě klimatu, zvlhčování a ochlazování 
ochraňovaného prostoru za velmi teplého 
a suchého počasí atd.

 V Mutěnicích dne 27. 2. 2018
Ing. František Dětinský, CSc.
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Již tradiční křik dravce, který je krásně sly-
šet z našeho fotbalového stadiónu, signalizu-
je vinobraní a tím i naplno rozjetou podzimní 
fotbalovou sezónu. My jsme do ní znovu 
vstoupili velmi dobře a je vidět, že ve dvou 
nejsledovanějších kategoriích, tedy mužích 
a dorostu, budeme znovu bojovat o příčky 
nejvyšší. Nezapomínáme ale ani ty úplně 
nejmenší, vždyť fotbalová školička a také 
obě přípravky se v hojném počtu připravují 
na budoucí fotbalovou „kariéru“. Zájem těch 
nejmenších je pro nás závazkem a také mo-
tivací do další nelehké práce! S podporou 
vás všech ale budeme fotbal v Mutěnicích 
rozvíjet i nadále!

Přípravky, a to jak mladší, tak i starší, 
letos po delší době nehrají okresní přebor, 
ale „pouze“ okresní soutěž. Přece jen v kon-
kurenci měst Hodonína, Kyjova nebo Veselí 
nad Moravou není jednoduché uspět, takže 
řada utkání vloni končila velkým rozdílem 
v náš neprospěch. Nová soutěž zatím vyjma 
jednoho utkání starší přípravky v Nenkovi-
cích, kde soupeř byl výrazně slabší, zatím 
plní očekávání. Tedy vyrovnané zápasy a tím 
pádem i možnost zapojení co nejvyššího 
počtu dětí. Pořád cítíme velký zájem od těch 
nejmenších, a proto jsme rádi, že v každé 
kategorii máme včetně předpřípravky (tzv. 
školička) 2-3 trenéry (vesměs bývalé fot-
balisty!), kteří vštěpují nejen fotbalové, ale 
vůbec sportovní dovednosti těm nejmenším. 
Třeba na první trénink školičky (ročníky 
2012 a mladší) přišlo neuvěřitelných 23 dětí! 

Když k tomu přičteme přes 10 dětí v mladší 
přípravce i starší přípravce, dostáváme se té-
měř k neuvěřitelnému číslu 50 dětí ve věku od 
4 do 10 let. A s tím už se dá pracovat! Snad 
nám všem zápal vydrží! Tréninky školičky 
bývají v pondělí a ve čtvrtek, přípravky mají 
trénink v úterý a pátek v 16.00. Informace 
jsou též na facebooku FK Mutěnice mladší 
(resp. starší) přípravka. Nebojte se mezi nás 
přijít! Těšíme se na Vás. 

Mladší žáci (trenér Jindra David a Jindřich 
Pavelka) začali svou soutěž jasnou výhrou 
nad Újezdem, ale poté přišly dvě prohry. 
Nutno dodat, že krajské soutěže žáků pro-
šly poměrně výraznou úpravou, když ze 
tří 12 členných skupin byly vytvořeny dvě 
14 členné a několik mužstev, hlavně z na-
šeho regionu (Rohatec, Vracov, Lanžhot) 
sestoupilo. Naopak nám do skupiny přibyly 
celky z Brna a okolí, tudíž je soutěž výrazně 
kvalitnější. Mladší žáci doplňují znovu své 
starší kolegy, a tak trenéři nemohou počítat 
zdaleka s těmi nejlepšími ve svém kádru. 
Střelecky se daří zatím hlavně Jindrovi Pavel-
kovi, který se trefil 6x, Tobiáš Chytil a Marek 
Buchta 2x a Adama Knotek 1x.

Starší žáci (trenéři Marek Mokruša a Miro-
slav Foltýn) řeší stejný problém jako ti mladší, 
tedy úzký kádr, který musí doplňovat věkem 
ještě mladšími žáky. Samozřejmě v konku-
renci mužstev, které mají třeba 15 hráčů, jsou 
znevýhodněny. Řada oddílů řeší tuto situaci 
spojením s okolním oddílem (např. Dubňany 
se v žákovské kategorii spojily s Ratíškovice-

S P O R T

M U T Ě N I C K Ý   F O T B A L
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mi), my jsme zatím na tuto cestu nepřistoupili 
a snažíme se spíš doplnit o jednotlivce z okolí 
(Lukáš Konečný z Čejkovic, Libor Rozkydal 
z Čejče, Tomáš Grmolec z Hodonína), než 
se s někým účelově spojit. I proto starší 
žáci ve třech dosud odehraných utkáních 
nedokázali zvítězit a připsali si jediný bod za 
remízu rovněž s Újezdem. Prozatímní střelci: 
2x Matyáš Lamáček, 1x Lukáš Konečný 
a Tomáš Grmolec.

Dorostenci (trenéři Vojta Málek a Petr 
Weigl, vedoucí František Lamáček) vstupo-
vali do nové sezóny jako obhájci loňského 
vítězství. Bohužel zrovna v této kategorii by-
chom mohli hrát výše. Posuďte sami. Dorost 
všech pět dosud odehraných utkání vyhrál 
a má skóre 47:5! Patrik Lamáček se trefil 15x, 
jeho jmenovec František 13x a Tomáš Růžič-
ka, který vyšel ze žáků 6x. Dorostenci tedy 

v soutěži jasně dominují. Bohužel „námluvy“ 
s Dolními Bojanovicemi o spojení (pro vyšší 
soutěž totiž potřebujeme mít mladší i starší 
dorost) nevyšly, a tak jsme kvůli chybějícímu 
mladšímu dorostu postoupit nemohli. Uvidí-
me, co nastane v příští sezóně, vyjma dvou 
hráčů totiž zůstane dorost pohromadě, a tak 
by byla škoda vyšší soutěž nezkusit! 

Vstup do soutěže naopak úplně nevyšel 
našim ženám, které vysoko prohrály s hole-
šovskýma Holkama. Ale úvodní domácí zá-
pas zvládly, když porazily Březnice 2:0 bran-
kami dlouholeté opory Radany Menyhartové 
a naopak nové hráčky Hany Svobodové. 
A tak je nálada hned lepší. Bohužel trochu 
upadl divácký zájem i o tuto kategorii, plné 
tribuny, které bývaly na začátku působení 
žen, jsou už opravdu minulostí. Holky však 
i nadále tvoří dobrou partu, i když některé 

Mužstvo žen hrajících MSDŽ
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Důkladně proto zvažte, komu v nadcháze-
jících komunálních volbách vyjádříte svou 
podporu formou zaškrtnutého hlasu. Zda 
podpoříte ty, kteří něco pro obec již dělají 
a třeba i ve fotbalovém klubu, nebo ty, kteří 
jen radí a kritizují, jak by se to všechno dělat 
mělo, a sami ruku k dílu nepřiloží.

Všem mutěnickým občanům přejeme 
krásný podzim a vinařům bohatou úrodu! 
Nechť je další burčáková sezóna pro nás tak 
úspěšná, jako ty minulé! 

Petr Blaha

spoluhráčky, jako například v poslední době 
výborná útočnice Yvonne Jansová (dříve 
Chromečková), odcházejí plnit mateřské 
povinnosti. Každá taková hráčka potom na 
hřišti logicky chybí.

A-mužstvo (trenér V. Linhart, asistent 
J. Joch a M. Doležal) prošlo v létě velkou 
změnou. Na vlastní žádost (!) u nás skončil 
dlouholetý trenér Peťa Zemánek a na jeho 
místo nastoupil bývalý trenér Krumvíře a do-
rostu Hodonína Viktor Linhart. Se 42 letým 
Hodoňákem přišel jako hrající asistent 
zkušený Martin Doležal a dále duo kluků 
z Čejče, tedy Patrik Bíza a Jaromír Valenta, 
jinak dříve hráči Krumvíře, který je nováčkem 
krajského přeboru. Po trochu nevyrovnaných 
výkonech v přípravě áčko vtrhlo do soutěže 
jako uragán, když všech pět úvodních zápasů 
vyhrálo, a navíc postoupilo v krajském pohá-
ru přes Ratíškovice, které vede právě Peťa 
Zemánek, do čtvrtfinále. Bohužel pověstná 
„kosa padla na kámen“ v posledním zápase 
doma se Spartou Brno. Hosté nás zaskočili 
kvalitním výkonem, a když jsme trefovali 
břevna a rozhodčí nám nesmyslně odvolal 
penaltu, vyšli jsme střelecky na prázdno 
a hlavně poprvé prohráli, což nás prozatím 
stálo 1. místo. Přesto se po delší době 
pyšníme nejlepším útokem a také nejlepším 
střelcem! Tím je 36 letý Dalibor Koštuřík, 
který vstřelil už úctyhodných 9 branek!

Závěr
Závěrem mě dovolte poděkovat všem 

těm, kteří nám s fotbalem v Mutěnicích 
pomáhají. Jedná se o mravenčí práci řady 
oddaných lidí, zejména pochopitelně z řad 
trenérů a hráčů. Řada z nich už má své rodiny 
a partnerky, a přesto je fotbal i nadále baví 
a čas pro něj kolikrát na úkor rodiny, pořád 
obětují. Těší nás i podpora obce, tedy hlavní-
ho partnera a sponzora, která nám zajišťuje 
dostatečné zázemí a materiální zajištění, 
které nám řada sousedních oddílů závidí. Nový trenér A-mužstva Viktor Linhart
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Společenská kronika
Narození

 29. 06. 2018 Antonín Brablc

 10. 07. 2018 Stanislav Křiva

 27. 07. 2018 Marek Chramosta

 30. 07. 2018 Tomáš Řepa

 07. 08. 2018 Ema Ambrozová

 26. 08. 2018 Jakub Sovka

Se zveřejněním osobních údajů dali rodiče souhlas.

Vážení rodiče,
vzhledem k účinnosti Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), které 

představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na 
celém území EU, a které hájí práva jejích občanů proti neopráv-
něnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, budou v rubrice 
narození uvedeny pouze ty narozené děti, jejichž rodiče dali 
souhlas se zveřejněním.

Proto Vás žádáme, abyste se v případě zájmu o zveřejnění 
narození Vašeho miminka dostavili na obecní úřad k vyjádření 
souhlasu se zveřejněním.

Úmrtí

16. 07. 2018 Václav Konečný  ve věku 87 let

04. 08. 2018 Marie Mitysková  ve věku 78 let

23. 08. 2018 Květoslava Svobodová ve věku 88 let

29. 08. 2018 Vojtěch Vašíček  ve věku 88 let
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Sňatky

15. 06. 2018 David Nejedlík, Brno
  Jana Suchánková, Na Ovčírnách
23. 06. 2018 Jan Ludvík, Kladno
  Lenka Lamáčková, Družstevní
07. 07. 2018 Jan Bílík, Dolní Bojanovice
  Lucie Pavková, U Kostela
14. 07. 2018 Libor Hanák, Vinařská
  Kateřina Krutáková, Vinařská
18. 08. 2018 David Holzer, Vyškov
  Martina Hodesová, Masarykova
18. 08. 2018 Zdeněk Kaše, Praha
  Klára Kramářová, Farní
25. 08. 2018 Martin Šupa, Strmá
  Markéta Bízová, Strmá
25. 08. 2018 Josef Fajtl, Nová
  Lucie Zimolková, Nová
01. 09. 2018 Martin Bíza, Masarykova
  Lucie Drábková, Velké Hostěrádky
08. 09. 2018 Marek Kadlčík, Ratíškovice
  Iva Hanáčková, Luční

Se zveřejněním osobních údajů dali novomanželé souhlas.

Vážení spoluobčané, vzhledem k účinnosti Nařízení (EU) 
2016/679 (GDPR), které představuje právní rámec ochrany 
osobních údajů platný na celém území EU, a které hájí práva 
jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty 
a osobními údaji, jsme nuceni dočasně zrušit rubriku blahopřá-
ní. Pokud si budete přát, aby Vaše jméno bylo zveřejněno mezi 
jubilanty, je potřeba se dostavit na obecní úřad a udělit souhlas 
se zveřejněním Vašich osobních údajů. Je nám tohoto kroku líto, 
ale nařízení je závazné.

Přesto všem letním jubilantům blahopřejeme.

Marta Balgová
matrikářka

Blahopřání



MS Mužáci z Mutěnic

ŽS Drmolice z Dubňan

Dražený hrozen

MS z Čejkovic

BROLN se svými sólisty

Dražna hroznu a vín

Mutěnické vinařské dny 2018
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Olympijský běh Tábor Nebojsa

SAM - letní tábor Dětská olympiáda
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