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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
rád bych se zmínil o investiční akci Obnova vodní nádrže Rokytí, což představuje
odbahnění, úpravu břehů a opravu výpustě.
Stavba započala začátkem března a s nutnou přestávkou kvůli vegetační době bude
dokončena v listopadu. Na financování se
podílely Jihomoravský kraj 364 171,- Kč,
Ministerstvo zemědělství 1 964 000,- Kč
a naše obec zainvestovala 318 492,- Kč.
Naši hasiči již využívají nové hasičské
auto CAS SCANIE, které bylo financováno
z Regionálního operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj. Celková cena
činila 8 419 906,- Kč, z čehož dotace byla
5 812 100,- Kč, podíl obce 2 607 806,- Kč.
Věřím, že budeme úspěšní při získávaní
dotací i nadále. Není to jednoduché, stojí
za tím hodně práce. Od přípravy projektu
přes podání žádosti a získání dotace uběhnou cca 2 roky.
Jak jsem psal už v minulém vydání Našich Mutěnic, „kauza přeložka kanalizace
u základní školy“ vyvolaná zastupiteli Brožovičem, Rozehnalem a Vagudou-Drgáčem
skončila po 4 letech, kdy Krajský soud konstatoval, že jsme já ani zbylí dva obžalovaní
nespáchali trestný čin.
V průběhu oněch čtyř let nás Okresní
soud v Hodoníně dvakrát osvobodil s tím,
že se nestal žádný trestný čin a že se jedná
ze strany zastupitelů, kteří trestní oznámení
podali, o politický boj.

Během oněch čtyř let padalo ze strany
těchto tří zastupitelů na moji adresu hodně
silných slov v plénu i na sociálních sítích.
Proto děkuji všem, kteří mi vyjadřovali
podporu, věřili mi a nenechali se ovlivnit
zkreslovanými informacemi.
Samozřejmě bude věc projednávána jako
samostatný bod na jednání zastupitelstva
obce 24. 6. 2020.
S nadcházejícím létem přeji nám všem,
abychom si odpočinuli, a rodičům a dětem
po náročném období distanční výuky hezké
a klidné prázdniny.

MVDr. Dušan Horák
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Zprávy z radnice
Stejně jako se nouzový stav zobrazil na
životě v obci, tak se omezení promítla i do
různých připravovaných akcí, kde jsme
nabrali nějaká zpoždění.
Jistě vás zajímá například připravovaný
bankomat, u kterého se toto zpoždění taktéž projevilo. Komerční banka si vymínila
umístění bankomatu do venkovní zdi nové
tržnice. Díky tomu je zde potřeba provést
stavební úpravy, které bohužel nemůžeme
provést svépomocí. Jednáme proto nyní se
stavební firmou, která by stavební úpravy
provedla. Proto to zdržení.
V současné době už začínají práce na
výstavbě nové trafostanice a posílení distribuční sítě Pod Búdama, které by měly
zajistit bezproblémové dodávky elektřiny
do této lokality.
Také už proběhla výběrová řízení na dodavatele stavby komunikace z ulice Nádražní
do ulice Údolní a stavby smíšené stezky pro
chodce a cyklisty v ulici Výhon.
U jedné z největších akcí, které nás letos
čekají, rozšíření kanalizace směrem do Platových, schválilo zastupitelstvo obce vítěze
výběrového řízení na dodavatele a počítáme
s tím, že by se mělo začátkem prázdnin
začít se stavbou. Termín dokončení stavby
byl stanoven až na polovinu příštího roku,
protože chceme vyjít vstříc vinařům a práce
realizovat tak, aby bylo možno provést bez
omezení vinobraní a umožnit vinařům vjezd
ke sklepům a do vinohradů.
Koncem června by měla začít také obměna svítidel veřejného osvětlení na ulicích
Hodonínská a Brněnská a dále v lokalitě
kolem zdravotního střediska. Na tuto akci
se nám podařilo získat dotaci ve výši 50%.
V současné době pracujeme také na

získání dotace z programu „Dešťovka“, kdy
bychom chtěli svést dešťovou vodu z budov
v areálu školy do velkých retenčních nádrží.
Tato voda bude poté využívána na zálivku
zeleně v obci, na dopouštění hasičské cisterny apod. Podobný projekt bychom chtěli
uskutečnit i na fotbalovém hřišti a na budově
ČOV. Uvidíme, co z toho bude reálné.
V přípravě je také projekt na úpravu dvora
za obecním úřadem, kde také plánujeme
shromažďování srážkových vod z budov
obecního úřadu a kulturního domu do retenčních nádrží.
Možná jste postřehli, že vláda ČR rozhodla o pokrácení obecních příjmů a tyto
peníze chce převést na úhradu nákladů
tzv. „pětadvacítky“ pro podnikatele postižené koronavirovou krizí. Proti tomuto
nesystémovému opatření jsme, stejně jako
ostatní obce, protestovali, ale bez úspěchu.
Zmíněné opatření se samozřejmě negativně
dotkne i našeho rozpočtu. Proto je dobře,
že máme na účtech obce docela slušné
rezervy. Díky tomu bychom měli všechny
připravované akce bez problémů zvládnout
ufinancovat.
Vážení spoluobčané. Dovolte, abych nám
všem závěrem popřál pevné zdraví, aby se
zprávy o „druhé vlně“ ukázaly jako liché,
abychom drželi všichni pohromadě, protože
společně všechno zvládneme.
Vinařům přeju klidné vegetační období
pro vinice, žádné kroupy, choroby a hodně sluníčka a všem pěkné a klidné letní
dovolené.
Milan Mráz
místostarosta
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Život v obci v době nouzového stavu
Vážení spoluobčané.

domácnosti. Desinfekcí jsme rovněž zásobili
školu, lékaře a další.
Chtěl bych ještě jednou vyjádřit poděkování všem, kteří se u nás v Mutěnicích,
jakkoliv podíleli na zvládnutí této mimořádné
situace. Ať už jsou to naši hasiči, naši lékaři,
lékárnice, skauti, pracovníci technických
služeb, skládky i ČOV, či zaměstnanci
obecního úřadu.
Zvlášť bych chtěl na tomto místě poděkovat všem ženám, které se pustily do
šití roušek a nezištně je dávaly k dispozici
všem, kteří je potřebovali. Nebudu je tady
všechny vyjmenovávat, protože bych nerad
na někoho zapomněl, ale ony dobře vědí, že
ten dík patří jim. Je nutno vyzvednout také
dobrovolníky, kteří na svých 3D tiskárnách
vyráběli pomůcky na šití roušek i ochranné
štíty.
Samozřejmě dík patří i vám všem za to,
jakým způsobem jste se k této situaci postavili, respektovali vládní nařízení a omezení. I díky tomu jsme byli před nákazou
uchráněni.

Když jsem se v minulém čísle Našich
Mutěnic s vámi loučil s přáním prožití jarních
dnů v klidu a pohodě, nikdo z nás netušil,
s čím se budeme za pár dnů potýkat.
Tak jako všech, i Mutěnic se dotknul
celosvětový problém s nebezpečím nákazy chorobou způsobenou novým typem
koronaviru. Nikdo z nás neměl zkušenosti
s fungováním v nouzovém stavu, kter ý
vyhlásila vláda ČR, a tak jsme se všechno
učili za pochodu.
Na základě nařízení vlády došlo i k omezení provozu obecního úřadu pro veřejnost
na tři hodiny dvakrát týdně.
Od samého začátku jsme se snažili zajistit
pro všechny občany ochranné pomůcky
a díky zorganizování skupinky ochotných
žen přes sociální sítě se nám podařilo
zajistit šití roušek a shromáždit jejich velké
množství na radnici k distribuci. Aby byl co
nejvíce omezen kontakt mezi lidmi, rozváželi
jsme roušky do každé domácnosti, kde bylo
potřeba.
Potřebovali jsme také zajistit desinfekci.
Jistě víte, že v takové době se najde spousta
spekulantů, kteří se snaží za každou cenu
vydělat i na lidském neštěstí. Téměř denně
mně do mailu chodily nabídky na desinfekci
za nehorázné peníze (litr až za 300,-Kč).
Nakonec se nám podařilo sehnat desinfekci
Anti-Covid za cenu víc než desetinásobně
menší (25,-Kč/litr), pro kterou jeli naši hasiči k Havlíčkovu Brodu. Protože se jedná
o hořlavinu I.tř, jejího stáčení se ujali opět
hasiči a zaměstnanci radnice poté opatřily
lahve štítky a společně s pracovníky technických služeb jsme je rozvezli do každé

Milan Mráz
místostarosta
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Usnesení zasedání č. XI. Zastupitelstva
obce Mutěnice ze dne 25. 5. 2020
Zastupitelstvo obce Mutěnice
bere na vědomí:

Mutěnice a ČR- Státní pozemkový úřad - p.č.
PK 6419 (podle schválené pozemkové úpravy p.č. KN 7845) v k.ú. Mutěnice - uložení
kanalizace a plynu Mutěnice U Obory - předpokládaný rozsah 100m2, cena 9900,-Kč.
XI./2020Z/9
návrh předložené směnné smlouvy o budoucí směnné smlouvě s p. Zdeňkem Lysým v lokalitě Za Fišmanovým a schvaluje zveřejnění
MPZ obce směny pozemků dle této smlouvy.
XI./2020Z/10
návrh předložené směnné smlouvy o budoucí směnné smlouvě s pí Miluškou Hnilicovou v lokalitě Za Fišmanovým a schvaluje
zveřejnění MPZ obce směny pozemků dle
této smlouvy.
XI./2020Z/11
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek
akce: Mutěnice - rozšíření kanalizační sítě a
uzavření Smlouvy o dílo mezi Obcí Mutěnice
a VHS Brno, a.s., Masná 444/102, Brno, IČ
25556568 na dílo: Mutěnice - rozšíření kanalizační sítě za cenu 17 200 138,-Kč bez DPH
a pověřuje starostu uzavřením této smlouvy.
XI./2020Z/13
rozpočtové opatření 2/2020 - úpravy na
straně příjmů ve výši 6 145 124,-Kč, na
straně výdajů ve výši 7 168 344,- Kč. Po
provedení rozpočtového opatření je rozpočet Obce Mutěnice na straně příjmů ve výši
75 870 724,-Kč a na straně výdajů ve výši
102 918 544,-Kč.
XI./2020Z/15
v souladu s § 6, odst. 5, písm. f) zákona
č. 183/2006 Sb., o úzmením plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů MVDr. Dušana Horáka
jako určeného zastupitele pro pořizování
územně plánovací dokumentace.

XI./2020Z/2
kontrolu úkolů z minulého jednání ZO
XI./2020Z/3
zápis z jednání finančního výboru

Zastupitelstvo obce Mutěnice
schvaluje:
XI./2020Z/1 program jednání, návrhovou
komisi, ověřovatele zápisu a zapisovatele
XI./2020Z/4 MPZ 5/2020
- prodej pozemku p.č. 1464/2 v k.ú. Mutěnice za cenu dle zaleckého posudku ve výši
17 010,-Kč manželům Petrčkovým, Mutěnice
XI./2020Z/5 MPZ obce č. 3/2020
- prodej pozemku p.č. 2083/2 v k.ú. Mutěnice za cenu 10 200,-Kč Janu Forchovi,
Mutěnice
XI./2020Z/6
Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO014330060059/003 mezi Obcí Mutěnice
a E.ON České Budějovice - pozemek p.č.
1947/1 v k.ú. Mutěnice - Mutěnice, Sklepní,
příp. NN Leskovská za cenu 1000,-Kč bez
DPH
XI./2020Z/7
Dohodu vlastníků provozně souvisejících
vodovodů mezi Obcí Mutěnice a společností
VaK Hodonín, a.s. Hodonín o dodávce vody
pro vodovod pro veřejnou potřebu IČME:
6206 -700444-49454544-1/1 o délce
24271m a vodovod IČME: 6206-700444002851-5-1/1 v délce 1358 m.
XI./2020Z/8
Smlouvu a smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1003C20/24 mezi Obcí
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Zastupitelstvo obce Mutěnice
pověřuje:

Zastupitelstvo obce Mutěnice
zmocňuje:

XI./2020Z/12
Radu obce k provedení nezbytně nutných úkonů
ve věci rozšíření skládky Hraničky dle
předloženého návrhu

XI./2020Z/14
Mgr. Janu Zwyrtek Hamplovou k právnímu
zastoupení Obce Mutěnice ke všem právním
jednáním a podáním směřujícím proti povolení
těžby štěrkopísku v lokalitě Uherský Ostroh.

Pandemie
Virové onemocnění nazvané Koronavirus
COVID-19, též „Čínská chřipka“, se počátkem roku začalo šířit z Číny do Evropy
a postupně zasáhlo všechny státy nejen
v Evropě, ale postupně se rozšířila prakticky po celém světě. Světová zdravotnická
organizace ji vyhlásila jako pandemii. Následná opatření ochromila život do takové
míry, kterou novodobá historie nepamatuje.
Do České republiky se nemoc dostala 1.
března, kdy byli diagnostikováni první tři
nemocní. Následně se počet pacientů
zvyšoval až na 67. Vláda vydala 10. března
razantní opatření a uzavřela všechny školy
a zakázala shromažďování osob nad 100.
Nejvíce zasaženým státem v Evropě se stala Itálie. Lidé vracející se z dovolené nejen
z Itálie ale i jiných zemí s výskytem nemoci
byli povinni zůstat doma ve čtrnáctidenní
karanténě.
Od 12. března 14 hodin vyhlásila vláda nouzov ý stav. Zastavila se všechna
sportovní utkání, společenské akce, bylo
zakázáno shromažďování více jak 30 osob
a zakázáno cestování do ciziny. Po neustále se zvyšujícím počtu infikovaných
nařídila vláda od pondělí 16. celostátní
karanténu. Byl povolen pohyb osob jenom
do zaměstnání a zpět, omezené možnosti
nákupu běžných věcí s výjimkou potravin,
léků, pohonných hmot. Obecní úřad musel

omezit svou činnost pro veřejnost pouze na
pondělí od 8,00 do 11,00 hod a středu od
12,30 do 15,30.
Pro nejvíce ohrožené obyvatele, to znamená seniory nad 65 let, nařídila vláda
od 19. března vyhraženou prodejní dobu
v potravinách, lékárnách a drogeriích mezi
10,00 – 12,00 hod. Na druhý den byla
tato doba změněna. Nově byla stanovena
od 7,00 do 9,00 , následně od 8,00 do
10,00 hodin.
Od 19. března bylo nařízeno povinné
nošení ochranných roušek nebo respirátorů na veřejnosti, případně jinak si chránit
ústa a nos.
Počet lidí nemocných koronavirem dosáhl dne 20. března 833. První tisícovka
nemocných byla překročena hned 22.
března, kdy krizový štáb v ranních hodinách oznámil počet 1047 nakažených.
Dvoutisícová hranice byla překročena
v pátek 27. března. V ranních hodinách bylo
oznámeno 2 062 osob. Hranice 3000 padla hned 31., kdy ráno bylo z krizového štábu
oznámeno 3 001 osob. Další tisícovka 3.
dubna. 5 000 nakažených osob 7. dubna.
Na velikonoční pondělí to bylo již 6 000.
Sedm tisíc nakažených bylo 22. dubna
a v ten den bylo téměř 2000 vyléčených.
K tomuto datu zemřelo v republice na nemoc COVID 19 - 208 lidí.
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story restaurací a bylo ukončeno povinné
nošení roušek na veřejnost.
18. května vyhlásila vláda České republiky ukončení nouzového stavu.
Všechna dosavadní uvolnění jsou však
regulována různými zásadami. Např. dvoumetrové rozestupy, provádění dezinfekce
a nošení ochranných roušek ve vnitřních
prostorách.
8. čer vna došlo k dalšímu uvolnění
a k tomuto datu je v republice evidováno
9 629 nakažených, 2 405 nemocných,
6 896 uzdravených a 328 úmrtí s koronavirem.
Doufejme, že v době, kdy budete číst tyto
řádky, bude již situace zase blíž normálnímu a svobodnému životu.

Osm tisíc nakažených bylo až 8. května.
Podle průzkumu a testování většího vzorku
lidí po celé republice, jsou však skutečné
počty přibližně třikrát vyšší. Hranice 9 tisíc
byla překročena 26. května.
Podle těchto údajů, které ukazovaly na
zlepšení epidemiologické situace, začalo docházet i k postupnému uvolňování
ochranných nařízení.
Od 20. dubna to byla řemesla, malé
provozovny, farmářské trhy, autobazary,
svatby do 10 lidí, 24. dubna byly povoleny
bohoslužby do 15 lidí a povoleno částečné
cestování do zahraničí, 27. dubna prodejny
do 2 500 m2, autoškoly, ZOO.
Od 11. května provozovny nad 2 500 m2,
restaurační zahrádky, holičství a kadeřnictví, muzea, hrady a zámky. 18. května
bohoslužby do lidí a 25. května vnitřní pro-

Petr Plchut

Elektrowin
Z motivačního programu pro obce zapojené do systému zpětného odběru elektrozařízení, který vyhlásila firma Elektrowin, a.s. jsme pořídili na sběrný dvůr paletovací vozík
v celkové hodnotě 15728,79- Kč
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Zprávy z knihovny
Chtěla bych vás pozvat na besedu s oblíbenou spisovatelkou detektivních románů
markétou harasimovou, kterou naše čtenářky dobře znají. Tato navštívila mutěnice
se svým povídáním už v roce 2017.
Akce proběhne 13. Října v prostorách
kulturního domu.

V době uzavření naší knihovny pro veřejnost probíhalo vyřazování nepůjčovaných
knih. Byly odepsány knihy, o jejichž půjčení
neměl víc než 10 let nikdo zájem.
Vznikl tak dostatek místa pro knihy nové,
kterých je letos opravdu dost.
Nyní už je knihovna otevřena, ale stále
platí mimořádná hygienická opatření.
Čtenáři nesmí použít taoletu ani počítač
určený pro zájemce o návštěvu veřejného
internetu. V prostorách knihovny musí
použít roušku a po výpůjčení knížek se
zde zbytečně nezdržovat. Vrácené knihy
musí být vydesinfikovány a dva dny uloženy
v karanténě.

Doufám, že se brzy vše vrátí k normálu
a návštěvníci knihovny si zde budou moct
v klidu a beze spěchu prohlédnout a odnést
domů svou duševní stravu.
Renata Nováková

Názory našich zastupitelů
Hlavně proto, aby nám mladí a perspektivní
občané neodcházeli do okolních vesnic
a měst, ale aby měli možnost zůstávat ve
své rodné obci. Chápu, že není jednoduché
vykoupit a přesvědčit všechny majitele pozemků v této lokalitě, protože každý z nás
má jinou představu o ceně. Z tohoto důvodu
byla stanovena výkupní cena pro všechny
majitele pozemků stejná. Všem, kteří na
cenu přistoupili a pozemky prodali, patří
velký dík. Bohužel ne se všemi se podařilo
dohodnout. Muselo tak dojít ke kompromisu, abychom se mohli posunout dál. O to
víc mě mrzí, že někteří majitelé pozemků si
vzali de facto obce jako rukojmí a slušně
řečeno, aspoň trochu ji podojili na úkor
ostatních. Já osobně jsem pro obě dvě

Vážení spoluobčané,
chtěl bych se vyjádřit k některým bodům
jednání zastupitelstva naší obce, které se
uskutečnilo na konci května. Pro mě osobně
bylo jedním z hlavních bodů, tzv. Smlouva
o budoucí směnné smlouvě, mezi obcí
a dvěma vlastníky pozemků v „Lokalitě za
Fišmanovým.“ Jak všichni víme, už velmi
dlouho dobu se vleče v ýkup pozemků
v této lokalitě, což brzdí vytvoření nových
stavebních míst, o které je v posledních
letech velký zájem. A to především z řad
domácích občanů mladší generace, ale také
z okolních vesnic. Pro mě osobně je to jedna
z nejdůležitějších věcí, kterou bychom měli
co nejdříve dotáhnout ke zdárnému konci.
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zmíněné smlouvy hlasoval, i když s takovým jednáním dotčených majitelů pozemků
nesouhlasím. Představa, že bychom po tak
dlouhé době znovu vyjednávali a hledali
další kompromisy, pokud bychom smlouvy
neschválili, mě přesvědčila. Proto věřím, že
se nám již velmi brzy podaří připravit lokalitu Za Fišmanovým a bude možné začít co
nejdříve stavět. Závěrem bych všem chtěl
popřát co nejlepší prožití letních dovolených
a co nejrychleji zapomenout na pandemii
virové choroby covid-19, která zasáhla celý

svět. Viry k naší planetě patří od nepaměti,
budou tady vždy a my se musíme naučit
s nimi žít. Možná zbytečná hysterie, která
se šířila v některých televizních stanicích,
způsobila více škody a utrpení na lidských
životech, jak virová pandemie samotná.
Myslím si, že více optimizmu a povzbuzení
v médiích by pomohlo lépe. Věřím, že se
nám podaří návštěvníky opět naplnit naše
sklepy a ubytovací kapacity a vše se vrátí
k normálu.
Marek Ištvánek
zastupitel

Výkup pozemků za Fišmanovým provázejí potíže.

který se spalováním v kogenerační jednotce
přeměňuje na el. energii (podobný princip
jako u bioplynové stanice). Skládka Hraničky s.r.o se v roce 2005 smluvně zavázala,
že po dobu 10 let bude tento plyn dodávat
fi TEDOM a.s, provozující onu zmíněnou
kogenerační jednotku. V roce 2015 byla
smlouva dodatkem o 5 let prodloužena.
Skládka, potažmo obec Mutěnice z toho
inkasuje roční zisk v řádu desítek tisíc
korun. Pro srovnání uvedu svazek obcí na
Třebíčsku, provozující stejně velkou skládku
TKO v Petrůvkách, který se rozhodl jít jinou
cestou. Kogenerační jednotku si pořídili
a provozují sami. Z této činnosti po odečtení provozních nákladů ročně inkasují od
2-4 milionů korun, což je na první pohled
značný nepoměr.
Od doby, kdy se v Mutěnicích o celou
věc začala zajímat opozice, fi TEDOM a.s.
zaslala obci dar 2x 100 tis. To je samo
o sobě důkazem, že tam jistý ekonomický
prostor je.
S koncem roku 2020 smlouva mezi Skládkou Hraničky s.r.o a fi TEDOM a.s. končí.

Obec Mutěnice se z nepochopitelných
důvodů nezúčastnila veřejné dražby jednoho z pozemků postiženého exekucí v této lokalitě. Dále nechala bez účinku propadnout
některé smlouvy o smlouvách budoucích,
kde se majitelé pozemků právně zavázali
k odprodeji za cenu 200,-/m. Na toto nebezpečí jsme písemně tehdejší radu obce
s dostatečným předstihem marně upozorňovali. Výše popsané vedlo ke spekulacím
ze strany několika vlastníků. Dohody bylo
po roce vyjednávání nakonec dosaženo,
ovšem za cenu pěti stavebních míst, které
jinak mohly být obcí zpeněženy zájemcům
z řad občanů.
Kdo vydělává na spalování skládkového plynu?
Skládka v Hraničkách, stejně jako jiné
skládky díky biologickým rozkladným procesům produkuje množství skládkového plynu,
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Jednatel skládky p. Petr Blaha byl zastupiteli
pověřen zpracovat podnikatelskou analýzu
s cílem maximalizovat zisk pro obec. Naše
skládka bude plyn produkovat ještě desítky
let, proto se nabízí hned několik možností.
O výsledku vás budeme informovat.

ohrozil zdroj pitné vody pro cca 140 tisíc
lidí včetně občanů Mutěnic. Zastupitelé na
svém posledním zasedání dne 25. května
rozhodli, že se obec Mutěnice připojí ke
hromadné správní žalobě proti tomuto rozhodnutí. Uděláme vše, co bude v našich
silách, abychom čistou pitnou vodu pro
naše lidi uchránili.

Za vodu pro lidi.
Stát přes odpor obcí i kraje povolil těžbu
štěrkopísku v těsné blízkosti prameniště
Bzenec II. Podle geologů i hygieniků tak

Přemysl Rozehnal

telstvo i vedení obce udělá vše proto, aby
v budoucnu k podobným pochybením již
nedocházelo.

Kauza " Realizace přeložky kanalizace u ZŠ " je u konce
Vzhledem k dotazům spoluobčanů Mutěnic, kdy jsem na zasedání zastupitelstva
obce a dále i ve Zpravodaji uvedl, že
odstoupím ze své funkce zastupitele, pokud nebude shledáno pochybení ve věci
zakázky " Realizace přeložky kanalizace
u ZŠ ", jsem se rozhodl podělit se s vámi
o svůj pohled na věc.

Bc. Josef Vagunda-Drgáč
zastupitel obce

Krajský soud v Brně v ydal dne
23.1.2020 v této věci rozsudek, z něhož
sice v yplý vá, že nedošlo ke spáchání
trestných činů, nicméně byla jednoznačně konstatována tato pochybení: porušení zákona o obcích, porušení zákona
o účetnictví a porušení zákona o finanční
kontrole ve veřejné správě. Tudíž se tak
potvrdil můj názor, že takto obec hospodařit nemá a nesmí.
V zhledem k v ý š e u vedenému ted y
nevidím důvod z funkce zastupitele odstupovat.
Osobně si přeji a doufám, že zastupi9

Historie
75 let od ukončení 2. světové války
pro důchodce v Hodoníně- Bažantnici.
Tady také oslavila za velké slávy a účasti
mnoha hostí své 83. narozeniny.
Pět let po její smrti, v roce 1993 vyšla
kniha Dušana Holého a Ctibora Nečase
„Žalující píseň“ o osudu Rómů v nacistických koncentračních táborech, připsaná
památce vězňů cikánského tábora v Osvětimi II. – Brzezince, kteří zahynuli, a věnován
všem, kteří přežili. Nejvíce Růženě Danielové z Mutěnic.
Folkloristická část publikace obsahuje
portrét Růženy Danielové (narozené 24.
února 1904 v Čejči, zemřelé 3. května
1988), vynikající zpěvačky a tanečnice,
která prožila odvlečení s celou svou rodinou do Osvětimi. Přežila pouze ona a ve
svých vzpomínkových vyprávěních vydává
svědectví o zločinech spáchaných nacisty
nejenom na jejich blízkých.
Do čela knížk y je postavena píseň
„Aušvicate hi kher Báro“ (V Osvětimi stojí
velké vězení). Zapsané z podání právě paní
Růženy Danielové.
„V Osvěnčíně zostalo pět mojích dětí:
Jenda, Majduška, Tomáš, Mišánek, Zuzanka a můj muž – on byl dobrý člověk! Z celé
rodiny sem to přežila enom já sama. Zavřená v Osvěnčíně, Vitnberku, v Rávensbriku,
v těžkých vězeních dva roky ….“
Život paní Růženy Danielové by si zasloužil obšírnějšího připomenutí. Dnes, v souvislosti s uvedenými jmény členů její rodiny,
za které „žaluje“ i mutěnický pomník, chci
jen alespoň něco ještě vzpomenout:
Manžel Martin se narodil v Lechovicích

Není snad u nás obec, kde by nestál památník připomínající některé její události,
především oběti místních občanů ve dvou
světových válkách.
Mutěnice mají své výročí osvobození
Rudou armádou v noci ze 14. na 15. dubna
1945. Naše letopisecká komise plánovala
na středu 15. 4. tohoto roku připomenutí
této události u pomníku v parčíku na Masarykově ulici. Bohužel pandemie koronaviru
v letošním jaru nám to neumožnila. Letopisecká komise našim občanům doporučuje
se příležitostně zastavit u památníku:
Mezi mnoha jmény obětí zcela totiž jistě
zaujme šest jmen cikánské rodiny Danielových, ve skupině mučedníků „druhého
odboje Osvětim.“
Daniel Martin
*12. 6.1900
+15. 7.1943 (otec)
Daniel Jan
*25. 2.1923
+15. 9.1943 (syn)
Danielová Magda
*22. 2.1925
+15. 9.1943 (dcera)
Daniel Michal
*11. 2.1932
+15. 10.1943 (syn z dvojčat)
Danielová Zuzanka
*11. 2.1932 +15. 10.1943 (dcera z dvojčat)
Daniel Tomáš
*7. 3. 1927
+15. 10.1943 (syn)

Otec a pět dětí. Rodina, kromě matky…
Paní Růžena Danielová se jediná z Osvětimi vrátila.
Po mnoha letech se ocitla v péči zdravotních sester a dalšího personálu v Penzionu
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„Ze začátku sme byli všecí pohromadě.
Ano, ano, ano! A potom ten tam, ten nedošel, už ste sa nemosel těšit, že dojde.
Martin tam to nevydržal ani dva měsíce.
Jendovi bylo jedenadvacet. Majdušce bylo
devatenást, Tomáškovi sednást. Zuzanka
a Michal – to byly dvojčata – dvanást, šecí
tam ostáli.“ (Stáří dětí vztahuje vypravěčka
zřejmě k roku 1944)!
Podle evidenční knihy mužů a žen, uložené v osvietimském muzeu a podle potvrzení
Mezinárodní pátrací služby v Arolsenu lze
opravit data úmrtí jednotlivých členů rodiny
Danielových takto:
manžel Martin 12. srpna 1943, Zuzanka
18. září 1943, Jan 19. prosince 1943,
Magdaléna 24. prosince 1943. U Tomáše
a Michala jsou data úmrtí v evidenční knize
zcela nečitelná. Ti však zemřeli zřejmě
poslední, což vyplynulo z vyprávění matky
Danielové: „Vzali mně poslední dvě děti ….
No nekam jich zavlékli na ten, říkali temu
revír, krandenbau německy …
Maminko, já bych chcel it dom.
Jak ty možeš, povidám, Mišánku, it dom?
Já bych pil vody, maminko, já bych jedl,
já su hladný, já su nemocný.“

u Znojma. Prvorozeným synem manželů
Danielových byl František, narozený 7. 7.
1921. Zemřel brzy, 11. 5. 1922. On, Jan,
Magdaléna a Tomáš se narodili v Kobylí,
kde do roku 1927 Danielovi bydleli. Když
se poté přestěhovali do Břeclavi, narodila
se jim dvojčata Michal a Zuzanka. Od
roku 1938 až do osudného dne 7. května
1943 žila rodina v Mutěnicích. Na základě
generálního útoku proti všem žijícím Rómům v protektorátě byli všichni deportováni
do cikánského tábora Osvětimi-Březince
v Polsku. Na radu některých lidí podnikla
rodina týden před transportem zoufalý čin:
Magdaléna byla provdána za „gádža“ (bílého – pozn.aut.) Zdeňka Adamce z Velvar.
Ani sňatek s „bílým“, ani skutečnost, že
byla v jiném stavu, ji však před deportací
neuchránila.
„Lidé to naháňali, prý ji neodvezů a snád
ani nás né“. Manžel Magdy do transportu
zařazen nebyl a po válce se pak ke své
tchýni hlásil.

„Já bych pil vody, maminko, já bych jedl,
já su hladný, já su nemocný. Mišánku, dyž
to nemáme taky. My to tady musíme tak
trpět. A šak pudeme dom… On povidá:
Já bych šél už, já bych šél už dom. Já su
velice nemocný … Tak enom kostra, enom
ten krček – jak jablko na stupce… A tož
potem nás jeden rozehnál, takový mladý
nás rozehnál, ná já sem sa mosela sebrat
a jít. On také, chudáček, šél. A viec sem
ho neviděla. Už sem od téj doby neviděla
nikoho, nikoho ani ze svých dětí….“
Mutěnicím se vrátila svoboda 15. května
1945.
Paní Růžena Danielová se sem, domů,
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vrátila až 25. května. Po strastiplném útěku
z lágru. S tetováním Z: 8259 (Z=ZIGEUNE).
Bylo jí 41 let. Sama, bez své rodiny.
„Já mám za sebú očistec za živa. No,
zkusila sem moc. Jak hovado! Ještě necelých 43 let žila, z toho 10 let v Mutěnicích.
Setkávala se se jménem svého manžela

a jmény svých pěti dětí na zdejším „pomníku padlých“. Žalujícím památníku.
Ing. Jaroslav Mihola
člen Letopisecké komise
(s použitím výňatků z publikace
„Žalující píseň)

KULTURA
Farnost v době koronavirové
do ulic buď v sourozenecké skupince, nebo
ve dvojicích. Nakonec se to ukázalo jako
velmi dobré, protože se rozptýlili po celé
obci a v některých ulicích Mutěnic se hrkači
objevili úplně poprvé. Farnost zůstala propojena i duchovně. Děti ze třetí třídy namalovaly
krásnou křížovou cestu, kterou jsme všichni

Vyhlášení nouzového stavu a veškerá s tím
spojená opatření zaskočila asi každého, nejinak tomu bylo v případě farností. Situace se
měnila každým dnem a neustále se měnily
počty osob, které se mohou účastnit bohoslužeb. A najednou se dveře kostela zavřely
úplně. Opravdu zvláštní pocit. Farnost, která
je především společenstvím lidí, se najednou
rozprchla, jako když střelí do vrabců. Po
prvotním šoku se ale události daly rychle do
pohybu. Velmi rychle zareagovala organizace
Člověk a víra, kteří vytvořili webovou stránku
mseonline.cz s nabídkou registrace plánovaných přenosů bohoslužeb z celé republiky.
Církev nezůstala pozadu. V tuto dobu mohli
věřící docenit a využít práce a zkušeností
Radia Proglas nebo televize Noe, komunikačním kanálem mezi našimi farníky se staly
webové stránky, facebook farnosti anebo
messenger. Pomocí těchto moderních technologií mohla farnost zůstat společenstvím
a tuto pospolitost a službu druhým rozvíjet.
Blížily se Velikonoce a představa pouze
soukromého prožití těchto tradičních svátků
byla smutná. Farnost si ale poradila. Během
pár dní se podařilo zmobilizovat hrkače
a přizpůsobit tento krásný velikonoční zvyk
současným poměrům. Hrkači tedy vyrazili
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mohli shlédnout na webových stránkách
nebo na facebooku. Pomocí moderních
komunikačních prostředků se podařilo zorganizovat nepřetržitý velikonoční modlitební
řetězec od večera zeleného čtvrtku až do
rána bílé soboty. Jako jedna z mála farností
jsme měli díky obětavým lidem možnost slavit
Velikonoční svátky „ve vlastním kostele“. Díky
zaregistrování bohoslužeb na výše uvedené
webové stránce slavila naše farnost Velikonoce ve spojení s mnoha dalšími věřícími
napříč republikou. Důležité ale byly přenosy

zejména pro místní farníky, kteří po několika
týdnech mohli do toho „svého“ kostela.
Toto období kladlo nároky na osobní víru
a aktivitu každého farníka a každý se s tím
vypořádal po svém. Určitě tato doba nebyla
lehká, ale přinesla mnoho impulsů a nových
možností, jak ve farnosti pracovat a prožívat
společenství církve.
Blanka Přidalová,
členka farní rady

Putování slováckým vinohradem –
Burčákový pochod
Letošní „Burčákový pochod“ by se měl konat 10. října 2020. Momentální situace
okolo pandemie Covid – 19, respektive rozvolňování ochranných opatření v tuto
chvíli takové hromadné (momentálně do 500 účastníků) akce zatím nepovolují.
Podle názoru pracovníků Krajské hygienické stanice – pracoviště v Hodoníně
se dá vyslovit rozhodnutí, zda konat nebo nekonat, zhruba v polovině měsíce
července. Je to cca měsíční lhůta.
Obec Mutěnice, jako pořadatel této velké akce, žádá všechny, kdo uvažují či
pravidelně se účastní tohoto pochodu, firmy provozující stánkový prodej, vinaře,
majitele restaurací, dopravce a cestovní kanceláře o trpělivost. Pořadatelé budou
vývoj situace sledovat a každou podstatnou změnu sdělovat na webu Obce Mutěnice, fcb kultura mutěnice a webu vinozmutenic.cz.

Děkujeme předem za pochopení,
za pořadatelský tým
Vladimír Trávník
předseda kulturní komise
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Program v Amfiteátru Pod Búdama v létě 2020
Vlivem celosvětové pandemie Covid – 19 se zastavil i kulturní život a akce, které se měly
konat už od měsíce dubna. Určitým uvolněním bezpečnostních předpisů a pravidel se začíná probouzet i kultura v Mutěnicích. Proto dovolte, abych Vás pozval do našeho letního
amfiteátru Pod Búdama na akce, které bude pořádat kulturní komise, spolky a sdružení.
Den

Akce

Pořadatel

21. 6.
4. 7.
5. 7.
8. 8.
15. 8.
22. 8.
4.-6. 9.

Koncert DH Liduška z Mutěnic
Noc Pod Mutěnsků horů
Velká nanuková show – fešákPíno
Gulášfest mutěnických spolků
Pokáč a disco DJ Luděk Ptáček
Den otevřených sklepů
Mutěnické vinařské dny

Kulturní komise
Mutěnská hora z.s.
Kulturní komise
MS Mužáci z.s.
Kulturní komise
Búdy Mutěnice z.s.
Kulturní komise

Je to výčet akcí, které se uskuteční během letošního léta. Bližší informace budou
v předstihu zveřejňovány na webu obce, fcb kultura mutěnice, webových stránkách nebo
facebookových profilech jednotlivých pořadatelů, MKT a plakátovacích plochách v obci.
Přeji krásné letní dny a pěknou zábavu v Mutěnicích Pod Búdama!
Vladimír Trávník
správce AMF Pod Búdama

Kam kráčí mutěnský kroj 2
lehkovážností se přistupuje ke chlapeckému kroji. Jsou navrženy čižmy bez šongolí
a opasek. A co se týče dívčího turečákového
kroje, dosavadní praxe byla taková: co se
sehnalo, to se sehnalo, a co ne, to se dodalo
z podlužáckého kroje.
Už v minulém článku jsem naznačoval,
že máme jen dvě možnosti – buď budeme
chodit v kdysi Mutěnském kroji, to je děvčica
v turečáku a chlapec v modrých krojových
gatích, anebo v kroji podlužáckém. Žádná
jiná varianta neexistuje. Je zajímavé, že když
na toto téma mluvím s nějakou přívrženkyní
změny kroje, vždy mně odpoví, že „podlužácký kroj je sem dotahlý“. Ano, to je pravda.

Před necelými třemi lety mně vyšel článek
v Mutěnském zpravodaji s názvem „Kam
kráčí Mutěnský kroj“. Hlavní myšlenka byla:
I nošení kroje má svoje zásady a pravidla.
Poukazoval jsem na jakýsi krojový chaos,
který tu vzniká kvůli míchání krojů, které se
smíchat nedají, a krojové čistotě, která je
ignorována. Dnes chci reagovat na článek „
Obnova Mutěnského kroje“ v jarním Mutěnském zpravodaji. Proč je potřeba vymyslet
nový vdaný kroj? Je to šátek uvázaný pod
bradou, ve kterém se ženy cítí starší, než ve
skutečnosti jsou. Nesetkal jsem se v žádné
obci s tím, že by tak malicherný důvod byl
příčinou změny kroje. Překvapilo mě, s jakou
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Vidím však, že u dívčího kroje je to problém
a u chlapeckého to nevadí. Je dobré říci,
že Mutěnice tenkrát byly díky svému kroji
kulturně samostatné, nepatřily do žádného
regionu, byly originální. Bohužel, navrhované
řešení změny kroje tomuto významu vůbec
neodpovídá.
Za zmínku stojí některé poznatky z bakalářské práce našeho mladého spoluobčana
pana Radima Ilčíka, ve které se zabývá
geografií a hranicemi Podluží. Obsahuje
dotazník, který prováděl osobně v hraničních
obcích Podluží, konkrétně v Hlohovci, Moravském Žižkově, Podivíně, Lanžhotě a Mutěnicích. Jeho otázka zněla: Cítíte se jako
obyvatel dané obce býti součástí národní
podoblasti Podluží? V naší obci se vyslovilo

pro 43 občanů, proti 25 občanů. Doufám,
že tato fakta povedou aktérky změny kroje
k jakési odpovědnosti za rodící se krojový
chaos, krojové rozbroje, které rozdělí obec
(doplním, že Podlužácký kroj se v Mutěnicích
nosí v Mutěnicích v podstatě 50 let).
Tímto článkem jsem chtěl pouze poukázat
na to, že změna kroje, ať je myšlena sebelépe, nemusí znamenat přínos.
Závěrem uvedu ještě jednu myšlenku. Je
možné, že za několik let přijde nová generace
žen a dívek, které řeknou, tento kroj je špatný
a musíme nosit jiný. Nejsou to jenom moje
názory, bavil jsem se s mnoha lidmi na toto
téma. Vím, že hodně lidí se mnou souhlasí.
Jaroslav Tesařík nejst.

ORGANIZACE V OBCI
SDH Mutěnice informuje
Medardova kápě-čtyřicet dní kape
...a tahle pranostika se letos vyplnila - tedy
částečně, 40 dnů by bylo příliš. Ještě malé
ochlazení a léto může přijít v plné parádě. Určitě
se všichni těšíme, protože prožitky z letošního
"koronavirového jara" byly stresující a s postupným rozvolňováním vládních nařízení se zase
všichni vracíme ke svým zálibám a činnostem,
které nám byly upřeny.
Také SDH Mutěnice muselo slevit ze všech
svých plánů a akcí, ale teď už jedeme naplno.
Chtěla bych vzpomenout rychlost naší jednatelky Katky Kramářové, když sedla k šicímu
stroji a dala se do šití roušek, nejen pro všechny
milé doma, ale i pro kamarády a známé, a pro
15

Těšíme se na táborák v sobotu 27.6., který je
pro naše nejmladší členy. Ti už se zase schází
v hasičce a budou pilně trénovat, aby si vše,
co se řádně naučili, stihli zopakovat a zdokonalit. V srpnu se zúčastníme Gulášfestu, parta
kuchtíků se nenechá zahanbit a 1. místo obhájí.
Také plánujeme na srpen Den otevřených
dveří, kdy bude slavnostně předán zásahový
vůz Scania naší jednotce a široká veřejnost
se může seznámit s vybavením i se stavebními
úpravami, které v hasičce máme nově.
Přeji všem vám i nám krásné a prosluněné
léto, plno zážitků z dovolených i z dobře vykonané práce, pohodové prázdniny a těšíme se, že
se společně setkáme na našich akcích.

profesionální hasiče v Hodoníně s větou: „Když
vydrží a nepozavírají je do karantény, nebudou
je muset nahrazovat dobrovolní"...Kači, díky.
Dne 10.4. byla vyslána naše osádka OÚ
Mutěnice pro 1000 litrů dezinfekce do Havlíčkova Brodu a už druhý den naši kluci lahvovali,
aby se mohla dezinfekce distribuovat do všech
domácností. Naštěstí nebylo potřeba, aby
výjezdová jednotka zasahovala u požárů. Byl
vyhlášen pouze jeden požár travního porostu,
který byl vyhodnocen jako planý, pak jedna
technická pomoc a 30.5. pomáhala naše
jednotka s mnoha jinými dobrovolníky hledat
policejního služebního psa.
Teď máme před sebou ten slíbený sběr železného šrotu, který každoročně zvládáme udělat
na jaře, ale museli jsme jej posunout.

Ivana Blahová

SKAUT
Skautská služba republice i po sto letech
a jejím okolí nad 50 000 letáků informujících
o této skutečnosti. Hned druhý den svolal
skauty Antonín Benjamin Svojsík, vrchní vůdce skautů, a předal všem informaci, že skauti
se stávají prvními kurýry ve službách československého státu – doručovali dopisy a depeše opatřené skautskými známkami. A to
vše ve dne v noci. Prokazovali se speciálními
legitimacemi Národního výboru. Souběžně
zajišťovali i jiné služby – stěhovali Národní
výbor do Harrachovského paláce, udržovali
pořádek v bouřlivé atmosféře jásajících davů,
odváděli transporty zajatců z jiných zemí do
kasáren, hlídali Pražský hrad i jiná důležitá
místa. Stali se z nich první vládní úředníci, jen
bez smlouvy a nároku na odměnu.
I v době pandemie koronaviru skauti
nezaháleli a pomáhali na potřebných místech. Skauti z okresu Hodonín zajišťovali

Více než 107 skautských lokálních týmu
pomáhalo zvládnout koronakrizi. Pomoci se
dostalo těm nejpotřebnějším – seniorům,
lékařům, zdravotním sestrám a dalšímu
zdravotnickému personálu, ošetřovatelům,
policistům či hasičům a mnoha dalším lidem.
Skauti jim donášeli jídlo, tiskli 3D štíty, šili
a distribuovali roušky, roznášeli letáky a dělali
další potřebné věci.
Přitom již před více než 100 lety, 28. října
1918, se skauti a skautky zapojili do pomoci
nově vznikajícímu Československu. Hlavní
náplní se stala organizace kurýrní služby,
pro kterou se vžil název Skautská pošta.
Vzhledem k nemožnosti důvěřovat rakouské
poštovní správě bylo nutné zajistit spolehlivé
doručování informací jinak.
V den vyhlášení samostatné československé republiky skauti roznesli po celé Praze
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nejrůznější služby. My, skauti z Mutěnic,
jsme v nejrůznějších místech (neboť vedoucí
našeho oddílu nejsou jen z Mutěnic) zajišťovali roznos letáků, nákup potravin a léků
a v neposlední řadě rozváželi obědy seniorům. Šili jsme roušky a tiskli na 3D tiskárnách

štíty pro zdravotní střediska. Těmito skutky
jsme naplnili jeden ze skautských principů
– služba bližním.
Sebastian Komínek
vůdce oddílu Jižní kříž

Spolek aktivní mládeže - SAM Mutěnice
V posledních měsících se toho událo
opravdu mnoho. Události týkající se koronavirové krize se dotkly všech a nevyhnuly
se ani nám. To mělo za následek, že jsme
museli zrušit všechny naplánované akce.
Vše zlé je ale k něčemu dobré, a tak díky
téhle výjimečné situaci mohla vzniknout
"akce" nová.

to situace umožní, budeme nadále pořádat
akce, stejně jako tomu bylo předtím.
Jako spousta ostatních, jsme neváhali
a pokusili se vytvořit náhradní program
nejen pro děti, ale také pro jejich rodinné příslušníky. Na našich internetových
stránkách jsme spustili soutěž pod názvem "V karanténě - nudy méně", kterou
si můžete třeba ze zvědavosti projít i nyní.
Soutěž se skládala ze čtyř samostatných
kol, ve kterých vítěz mohl získat nějakou
zajímavou cenu. Děkujeme sponzorům za
věnování krásných cen.

Situace, která nastala v polovině března,
zapříčinila, že jsme museli zrušit například
přespávačky, toulky, puťáky nebo třeba
biatlon, který byl přesunutý již z minulého
roku. Naštěstí na spolek samotný zrušení
akcí velký dopad nemělo, a proto hned jak
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V ohrožení byl dlouhou dobu také letní
tábor, protože nikdo nevěděl, jak se bude
situace vyvíjet dál. Naštěstí před nedávnem přišla dobrá zpráva a za určitých
opatření se letní tábor rozhodně bude
moct uskutečnit, za což jsme rádi a už se
na něj těšíme.

Na druhou stranu čas strávený ve svých
domovech nám dal spoustu prostoru na
to, abychom se zaměřili na budoucí akce,
které budeme pořádat. Čím déle se žádná
akce nekoná, tím více se těšíme, až se opět
společně uvidíme. Těšíme se na vás!
Vedoucí SAM Mutěnice

SOKOL
STOLNÍ HOKEJ - ŠPRTEC
Činnost našeho oddílu byla narušena ze
známých důvodů koronavirové pandemie.
To nebránilo všem hráčům stolního hokeje
v tom, aby hráli alespoň doma se svými
rodinnými příslušníky na hracích stolech,
které jim T. J. Sokol Mutěnice zapůjčil.
Během tohoto období se navíc našemu
oddílu podařilo zajistit pořadatelství celorepublikového turnaje Českého poháru ve
stolním hokeji, který se bude konat 5. 9.
2020 ve velkém sále KD Mutěnice.
V červnu se nám také začínají už rozjíždět turnaje. Na začátku čer vence je
v plánu opět šprtcový letní tábor, na který
se velmi těšíme.
Máte-li zájem si stolní hokej vyzkoušet,
budete vítáni v pondělí od 17 do 19 h.
a v pátek od 16 do 18h. v Ponorce. Stále
nabíráme nové hráče jakéhokoliv věku!
Přijďte se pobavit. Nehrajte u počítače,
hrajte s námi!
Petr Švéda

SOKOL V LÉTĚ
Vítám Vás opět na stránkách našeho
zpravodaje, který bude tentokráte velmi
netradiční. Nemohli jste si nevšimnout,
že pandemie COVID19 nás zasáhla úplně
všechny, a to kolikrát i tam, kde bychom
to nečekali. Buďme rádi, že se nám zase
otevírají jak možnosti cestovat, tak i sportovat, chodit za kulturou a můžeme začít
zase normálně žít.
Vzhledem ke skutečnostem jsme museli
zrušit všechny akce, které byly plánovány,
respektive je posuneme o rok. Stejně tak
byla pozastavena i činnost, kterou jsme
provozovali. Kroužek pro děti začne snad
s novým školním rokem, o všem budete
informováni.
Celostátní akce T – mobile olympijský
běh je organizátory přeložen na podzim,
a to středu 16. 9. 2020 s hromadným startem po celé ČR v 18:00 hod. Už se těšíme.
Tomáš Mičola
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Rodinné centrum Žofka
Mažoretky v období pandemie nezahálely
navštíví v neděli 14. 6. 2020.
Po skončení nouzového stavu začaly mažoretky postupně ve skupinách po 15 opět
trénovat. Kvůli pandemii je nyní žádné soutěže nečekají. Na soutěžení se mohou těšit
až v příštím školním roce, konkrétně 19. 9.
2020, kdy proběhne první soutěž v Brušperku. Do té doby mohou děvčata trénovat
a užívat si prázdniny. O prázdninách je jako
každoročně čeká mažoretkový tábor Ječmínek v Osvětimanech, kam už se všechny
moc těší.
Věřme, že v příštích měsících se už podobná situace nebude opakovat a mažoretky budou moci pilně trénovat, jezdit po soutěžích
a reprezentovat naši obec jak v blízkém okolí,
tak i v místech více vzdálených.

V měsících, kdy Českou republiku napadl
Covid-19, se činnost RC ŽOFKA a všech
jejích kroužků pozastavila. Ani mažoretky
Dejna nemohly společně trénovat a jezdit
po soutěžích. A že jich bylo v plánu hned
několik. Všechny aktivity byly ze dne na den
zrušeny. Trenérky v této neočekávané situaci
přišly na to, jak holky zabavit a motivovat, aby
neusnuly na vavřínech a nepolevily v aktivitě.
Domácí cvičení v podobě sestav, protahování a rozcviček, které holky nacvičily podle
aplikace Youtube, natočily na video a prostřednictvím aplikace Messenger odesílaly
trenérkám. Trenérky videa zhlédly a následně
bodově ohodnotily. Děvčata s nejvyšším
počtem získaných bodů obdržela dárek
v podobě exkurze do Pekla Čertovina, které

Žofka pro nejmenší zve nové děti i rodiče k setkávání
i k vytváření nových skupin rodičů s malými
dětmi. Předesíláme, že činnost pro naše nejmenší, kterou dosud RC Žofka ve spolupráci
s rodiči sdruženými v centru a spolu s dalšími
příznivci organizovala (vedle setkávání skupin
nejmenších dětí i pořádání Dětské burzy),
bude v novém školním roce záviset jak na
zájmu rodičů o programy, tak také na jejich
ochotě zapojit se do jejich organizace.
Stojíte-li tedy, milí rodiče našich nejmenších, o pokračování setkávání v Žofce,
a připadne-li vám také Dětská burza jako užitečná akce, prosíme, abyste zvážili možnost
navázat na započatou tradici, a sami jste se
zapojili do pořádání programů pro nejmenší
či podzimní burzy.
V Žofce jsme otevření nabídnout vám své

I když máme před sebou čas letních prázdnin a dovolených a v Žofce pro nejmenší nás
v této sezóně čekají už jen neformální (před)
prázdninová setkání dětí a rodičů na místních
hřištích, v plánování činnosti RC ŽOFKA se
pohybujeme již v novém školním roce. Proto
už teď bychom chtěli pozvat stávající i nové
děti, které ještě nechodí do školky, a jejich
rodiče ke společnému a pravidelnému setkávání v rámci skupin Žofky pro nejmenší.
Současná lektorka bude dětem a rodičům
organizačně k dispozici do konce prázdnin.
Organizační zajištění této skupiny je tedy
v novém školním roce v tuto chvíli otevřené. Proto bychom chtěli povzbudit rodiče
ochotné nabídnout svou pomocnou ruku
také k organizační službě v těchto činnostech
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Stačí se ozvat (fb, email, Messenger),
abychom o vás a vašem zájmu věděli! Velmi
rádi vás ve vašich vizích podpoříme!

dosavadní know-how, zkušenosti, prostory
i podporu. Jsme si jistí, že současní rodiče
s nejmenšími dětmi tady u nás v Mutěnicích
dokážou být činorodí, aktivní a schopní
tvořivě a po svém převzít štafetu, kterou si
v Žofce předáváme už 10. rokem.

RC ŽOFKA

RYBANA - Festival Mezi Sklepy
Vážení spoluobčané,
jménem místního spolku Rybana bych vás
chtěl informovat ohledně přeložení festivalu
Mezi Sklepy, který se měl uskutečnit 19. 20.
6. 2020. Z důvodu nařízení vlády ČR ohledně
virové pandemie, byly akce s počtem nad
1000 osob zakázány. Proto se celá akce přesunula na příští rok a proběhne v amfiteátru
Pod Búdama 18. 19. 6. 2021. Mě osobně
velmi mrzí, že se tato událost v letošním roce
nemohla uskutečnit.
I proto věřím, že se podaří v příštím roce
připravit festival Mezi Sklepy na vysoké
úrovni a zapojit ještě více vinařů a vinařských
firem. V průběhu října by se měla uskutečnit
schůzka vinařů, kteří se na akci budou chtít
podílet. Písemně jsem již v průběhu jara oslovil všechny předsedy místních vinařských
spolků, aby svým členům a vinařům sdělili, že
se této akce může zúčastnit každý, kdo bude
mít zájem. Já osobně bych chtěl vinařům
nabídnout rovné podmínky a případný zisk
po odečtení nákladů festivalu rozdělit. Kdo
se podobných akcí účastní, ví, že během dne
návštěvníkům nabízí zdarma velké množství
vzorků vín, a dává jim možnost neomezené
celodenní degustace. Někdy mylná představa, že si vinaři prodají vína, není na místě.
Někteří z vinařů rozlévají vína zdarma v hodnotě přesahující deset tisíc korun. Věřím, že
se do rozpočtu obce na rok 2021 podaří
přesvědčit zastupitele, aby finančně tuto
kulturní akci, která není cílená na podporu

prodeje vín, ale na obohacení kulturního
a společenského života a prezentaci jedné
z největších vinařských obcí v ČR, podpořili.
Závěrem bych chtěl vyvrátit slova pana
starosty z minulého vydání Naše Mutěnice,
kdy se zmiňoval, že obec nemůže podpořit
„soukromou akci.“ Myslím si, že kulturní
akce, která v takovém rozsahu prezentuje
obec jako takovou, podporuje vinařství
a rozvoj cestovního ruchu, si finanční podporu zaslouží. Pokud ne, nechápu, proč si
pravidelně před volbami všechny kandidující
strany uvádí do volebních letáků, právě zmiňované body. Festival s rozpočtem necelých
800 000 Kč vypadá možná hrozivě. Díky
dvoudennímu hudebnímu a společenskému
programu pro širokou skupinu lidí je festival
Mezi Sklepy ojedinělý. Je samozřejmé, že
zbytek nákladů na festival si pořadatel musí
zajistit u sponzorů, z dalších dotačních
programů a ze vstupného. Případné ztráty
připadají právě na něj. Proto je většina spolků
a pořadatelů podobných akcí podporovaná
obcemi a městy a různými dotačními programy. Za podporu šíření této události festivalu
Mezi Sklepy 18. - 19. 6. 2021 děkuji.
Marek Ištvánek
předseda spolku
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Charitní pečovatelská služba Hodonínsko
pracoviště Mutěnice
Těžká doba zastihla nás, ale my se nevzdaly.
Hodně roušek našily jsme, i od dobrých lidí dostaly.
Napadla nás jedna věc, rozdat roušky v obchodech.
Krabičky jsme vyrobily, našim logem označily.
Rouška, návod, letáček, obsahuje náš sáček.
Jedním uzlem zavázaly a s radostí do obchodů daly.
Avšak během hodiny, volali nám z prodejny,
že už roušky nemají a lidé nám děkují.
Taková myšlenka nás ani nenapadla, že by rouška ještě někoho zajímala.
Hřeje nás to u srdcí, že jsme mohli pomoci.
Děkujeme všem, co šily, pomohli nám v těžké chvíli.
Nad bacily vládneme, společně to zvládneme

Jitka Koperová
Vedoucí pečovatelské služby Hodonínsko
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Vinohradnictví a vinařství
Stabilizace vín na termolabilní bílkoviny
Termolabilní bílkoviny dělají vrásky na
čele nejednomu vinaři. Bílkoviny, způsobující zákaly vín, pochází z hroznů. Réva si je
vytváří jako obranné látky proti mikrobiálnímu napadení. Se zvyšující se cukernatostí
a vyzrálostí hroznů stoupá i obsah bílkovin.
Jejich odstranění je důležité pro stabilizaci
vín. Tradiční metodou k odstranění bílkovinných zákalů je již víc jak 50 let použití
bentonitu.

lého míchání přidejte do vína. Po 1-2 dnech
víno znovu zamíchejte, tím zvýšíte účinnost
bentonitu. Aby byly bentonity účinné,
potřebují teplotu alespoň 15 °C (ne víc jak
20 °C). Pokud nechcete víno ohřívat nebo
nechcete, aby docházelo u sladších vín
k refermentaci, můžete použít bentonity
účinkující již od 6 °C. Dávkování se podle
druhu bentonitu pohybuje mezi 100-300 g
na hektolitr. Doporučuji předtím udělat test
na termolabilní bílkoviny, který vám určí,
kolik bentonitu použít (cena vzorku je cca
100 Kč). Zamezíte tím vysokým dávkám
bentonitu, které můžou tzv. strhávat aromatický a chuťový projev vína. Nebo naopak

Bentonit má záporný elektrický náboj,
kter ý se ve víně (moštu)spojí s kladně
nabitými bílkovinami a způsobí jejich sedimentaci. Bentonity můžeme rozdělit
na: sodné bentonity, vápenaté bentonity,
popř. jejich kombinaci sodno-vápenaté
bentonity. Vápenaté bentonity vytváří nižší
podíl kalu při sedimentaci a jsou vhodné
pro čiření moštů. Sodné bentonity mají
vetší podíl kalu, ale díky vysoké bobtnavosti (většímu absorpčnímu povrchu) i vyšší
čiřící schopnost na bílkoviny. O účinnosti
sodno - vápenat ých bentonitů a podílu
kalu pak rozhoduje poměr mezi sodíkem
a vápníkem.
Důležitá je u bentonitu příprava! Bentonit důkladně rozmíchejte ve studené
vodě v poměru 1:10 – 1:20 (podle typu
a výrobce), dokud nevznikne homogenní
suspenze. Některé bentonity se ručně hůře
rozmíchávají a je dobré použít ruční mixér.
Rozmíchaný bentonit nechte 12-24 hodin
bobtnat. Následně můžete přebytečnou
vodu slít. U vápenatých bentonitů může
zůstat vody více, u sodných méně nebo
žádná. Bentonit opět promíchejte a za stá22

mentace. Naopak vína ležící nebo míchané
na kvasnicov ých kalech obsahují vetší
množství mannoproteinů a napomáhají
stabilitě vín. Mannoproteiny mají negativní
náboj a vážou se s bílkovinami. Stejně tak
působí i taniny ze semen. Tím se zvyšuje
stabilita u červených a oranžových vín.

nízkým dávkám a s tím spojenou prací
s následným dočiřováním.
Jednoduchý tepelný test na stabilitu vín
proti termolabilním bílkovinám si můžete
udělat i doma. Víno zahřejete na teplotu
80 °C po dobu 2 hodin, následně zchladíte
alespoň 3 hodiny a tím dojde k vysrážení
bílkovinného zákalu. Pokud je víno čiré,
tak je stabilní. Je jedno, jestli víno chladíte v lednici nebo při pokojové teplotě,
výsledek je srovnatelný. Stejný test dělají
i v laboratořích, kde vám zákal změří turbidimetrem a řeknou, jestli je víno stabilní
nebo jakou dávku bentonitu ještě použít.

Bentonit je materiál, který umí absorbovat vlhkost a různé pachy. Je proto dobré
ho skladovat v suchém a chladném prostředí a otevřené balení hermeticky uzavřít.
Na závěr bych doporučil dávat bentonit
až v pozdější fázi výroby, po všech operacích a úpravách vína. Ovšem každý vinař
má své postupy a metody a vína nesou jeho
rukopis. Proto vám přeji, ať jsou vaše vína
svěží, hravá a dělají nám radost.

Bílkovinnou stabilitu můžou ovlivňovat
i jiné parametry jako je pH. Změna pH
může ze stabilního vína udělat nestabilní.
Většinou se tak stává, když vinař chemicky
dokyselí nebo odkyselí víno, vypadne vinný
kámen nebo proběhne malolaktická fer-

Ing. Radim Holešinský

XII. Den otevřených sklepů v Mutěnicích
V sobotu 22. srpna v Mutěnicích Pod Búdama.
Bude otevřeno 42 sklepů místních vinařů.
Je to dobrá příležitost k ochutnávce vín místních vinařů, když většina bude uvádět na
trh vína ročníku 2019. Ročník byl v Mutěnicích poznamenán silným krupobitím a nízkým
srážkovým úhrnem, přesto však většina vín je v kategorii přívlastkových vín s vyváženým
obsahem kyselin i zbytkového cukru.
Vstupné v předprodeji je 900 Kč, na místě v pokladně 1000 Kč. Ve vstupném je obsažena degustace
ve všech označených sklepích, sklenička, nosička, mapka – plánek otevřených sklepů s katalogem
vinařů, lahev stolní vody. Vstupné také obsahuje kupony v hodnotě 400 Kč k odběru vybraných vín.
Z okolních obcí je zajištěn svoz autobusy třemi linkami. Jízdní řád je zveřejněn na webových stránkách
spolku Búdy Mutěnice – www.vinozmutenic.cz.
Předprodej vstupenek probíhá na www.vinozmutenic.cz nebo na www.wisomm.com.
Na Vaši účast se těší mutěničtí vinaři!
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SPORT
Mutěnický fotbal
opatření sehrát alespoň pár přátelských
utkání, a hlavně o víkendu 6. a 7. června zakončily okresní halovou ligu. Ta se netradičně
odehrála na venkovním hřišti v Šardicích.
Starší přípravka se probojovala díky 6. místu
(z 20 mužstev!!) po základní části mezi finálovou osmičku. Po prohře s favorizovanými
Ratíškovicemi podlehla nešťastně na penalty
Moravě (Vlkoš + Vracov) a v utkání o 7. místo
porazila vysoko 8:4 Lužice. Nejlepším naším
hráčem v OHL byl vyhlášen Tadeáš Konečný.
Mladší přípravka hrála ve skupině o 9. – 16.
místo. Nejprve porazila Moravskou Novou
Ves 6:1, ale následné prohry s Veselím
a Lužicemi znamenaly 4. místo ve skupině
a 12. místo celkově. Nejlepší naší hráčkou
byla vyhlášena Ella Zimolková.
Mladší a starší žáci své finálové turnaje
ještě stihli odehrát, a tak se po uvolnění
opatření zaměřili hlavně na budování kádrů
na příští sezónu. O tom, proč jsme nuceni
se spojovat, svědčí počet hráčů mužstva
starších žáků pro příští sezónu. Spojené
družstvo Dubňan, Mutěnic a Svatobořic na
příští sezónu mělo v kategorii starších žáků
původně 7 (slovy „sedm“!!!) hráčů. Takový
je úbytek dětí už v této kategorii!! Naštěstí
se nám podařilo domluvit kluky z Prušánek
a Dolních Bojanovic, kteří přidají dalších
7 hráčů a spojené družstvo teď už minimálně
pěti obcí může fungovat. Naštěstí je mnohem
lepší situace u mladších žáků, kde máme
více než 20 hráčů, a proto pro příští sezónu
přihlašujeme i B-mužstvo. Spolu s početně
hojnými kádry přípravek ve všech obcích se
nám snad do budoucna podaří poskládat,
ať už žákovská nebo dorostenecká družstva

Hodnocení právě končící části sezóny
bude hodně odlišné od všech předchozích. Opatření spojená s onemocněním
Covid-19 naprosto paralyzovala jarní část
soutěže, která se vůbec nezačala, a proto
byl celý ročník 2019/2020 zrušený. Všechny
podzimní výsledky byly anulovány. Nás se to
nijak výrazně nedotklo, protože jsme tentokrát v žádné kategorii nehráli o sestupová ani
postupová místa. Radovat se mohou třeba
v Ratíškovicích, které tak budou hrát mužský
krajský přebor i v příští sezóně, třebaže se
po podzimu ocitly na sestupové příčce. Tak
alespoň malá radost pro našeho dlouholetého kouče Peťu Zemánka, nyní ve službách
právě jeho rodných Ratíškovic.
Mladší a starší přípravky stihly po uvolnění

Mladší přípravka FK Mutěnice - finále OHL v Šardicích
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do Hodonína, a tak bude nutné ztrátu těchto
dvou opor zacelit.
A-mužstvo pod vedením „skoronového“
trenéra (na mistrovský zápas díky pauze
pořád čeká ) Marcela Houšky začalo rovněž s přípravou. V úvodním zápase nás
trochu zaskočil skvěle fyzicky připravený
tým Veselí nad Moravou, který u nás zvítězil
4:1 a poté jsme remízovali v Boršicích (KP
Zlínského kraje) 1:1. Dále nás čekají zápasy
mj. s třetiligovým Znojmem a divizními celky
z Hodonína, Bzence či Lanžhota. Zásadní
změnou je odchod plánované jarní jedničky
Ukrajince Tomase Dzeminského, který zůstal
na Ukrajině. Díru v bráně by tak měl zacelit
30-ti letý Tomáš Maloň, dlouholetá opora
Bosonoh. K ruce bude mít Filipa Kratochvílu, který se k nám vrací po vleklém zranění
kolene. Rádi bychom dávali příležitost našim
dorostencům, z nichž se dobře jeví duo

bez potíží.
Dorostenci, jak mladší, tak starší se rovněž
postupně zapojili do tréninků. Zde máme
naopak více hráčů v kategorii staršího dorostu, a tak jsme řešili posílení celku mladšího
dorostu. Ve spolupráci s Rohatcem se nám
snad problém podaří vyřešit. Opět jsme se
totiž přesvědčili, že krajský přebor dorostu
má mnohem vyšší úroveň než krajská soutěž,
kterou jsme v předchozích letech hráli. Zatím
nám tedy spojení dorostu vychází nejen jako
nutný, ale i velmi rozumný krok
Ženy se rovněž začínají připravovat na
novou sezónu, přestože i ony mají trochu
problém se sestavením kádru. Původní elán
už totiž některé hráčky, ale i fanoušky opustil, a tak vše leží na osvědčených oporách.
Samozřejmě u žen vstupuje i faktor mateřství,
na které se nejnověji připravuje Yvonne
Jansová. Kateřina Ivičičová navíc chce odejít

Starší přípravka - finále OHL v Šardicích 7. Místo
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z Lužic, Richard Svoboda a Matěj Dvořák.
Závěr
Přestože byla letošní již skončená sezóna
mnohem kratší, než jsme plánovali, i tak je
třeba poděkovat všem našim fanouškům,
trenérům, sponzorům, rodičům dětí a vůbec
všem příznivcům za jejich podporu a přízeň
v sezóně 2019/2020! Díky vám všem je
mutěnický fotbal pořád hodnocený v širokém okolí s velkým respektem! Zároveň
přejeme všem mutěnickým občanům krásné
a pohodové léto plné radosti a štěstí! Jak jen
to může v našich krásných Mutěnicích být.
Petr Blaha

Nové oplocení
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Společenská kronika
Narození
17. 03. 2020
17. 03. 2020
21. 04. 2020
22. 04. 2020
19. 05. 2020
07. 06. 2020

Izabela Mrázová
Tomáš Mičola
Jan Svoboda
Dominik Procházka
Ema Flášarová
Ema Šupová

Úmrtí

21. 03. 2020
01. 04. 2020
11. 04. 2020
25. 04. 2020
28. 04. 2020
18. 05. 2020
9. 06. 2020

Jiří Vrba
Zuzana Hajduchová
Jaroslava Burianová
František Hycl
Jaroslav Vybíral
Věra Brablcová
Jozef Koža

ve věku 85 let
ve věku 94 let
ve věku nedožitých 66 let
ve věku 84 let
ve věku nedožitých 36 let
ve věku nedožitých 80 let
ve věku 78 let

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:
- budou uvedeny pouze ty narozené děti, jejichž rodiče dali souhlas se zveřejněním.
- budou uvedeni pouze ti jubilanti, kteří dali souhlas se zveřejněním.
Je nám tohoto kroku líto, ale nařízení je závazné.
Marta Balgová, matrikářka
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NOVÉ HASIČSKÉ AUTO CAS SCANIE
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skauti - rozvoz nákupů a jídla

hasiči - lahvování dezinfekce

