
20
17

JARNÍ
Z P R AV O D A J  R A D Y  O B C E

Zprávy z radnice (str. 1)
Z Galerie mutěňáků (str. 8)
Kultura (str. 17)
Školství (str. 20)
Organizace v obci (str. 29)
Vinohradnictví (str. 35)
Mutěnický fotbal (str. 36)

Z OBSAHU



1

Čas rychle běží. Není to tak dávno, co jsme 
slavili Vánoce a již jsme na prahu nejvýznam-
nějších svátků roku – Velikonoc. Slovo svátky 
však naznačuje, že stejně jako u Vánoc, jde 
především o křesťanskou tradici. Velikonoce 
se pro věřící nesou ve znamení ukřižováni Je-
žíše Krista a jeho Zmrtvýchvstání. Tyto svátky 
jsou však spojeny i s nejrůznějšími zvyky 
a tradicemi, které vždy nemají křesťanský 
původ a ve svém nejširším kontextu souvisí 
právě s oslavou nastupujícího jara. Lidové 
zvyky byly vždy spojeny se svátečními dny, 
s koloběhem přírody i pracovním cyklem. Ně-
které rituály časem vymizely nebo nejsou tak 
rozšířené, jiné přetrvaly staletí. A právě vítání 
jara zůstává, jako symbol nového života pro 
rostliny i živočichy. Jako symbol znovuzrození 
a obrody. A tak Vám všem přeji, ať i ty letošní 
velikonoční svátky prožijete v klidu a pohodě. 
Pokud Vám zbyde chvilka času, posaďte se 

SLOVO STAROSTYSLOVO STAROSTY

Zprávy z radniceZprávy z radnice
Zimní čas je snad definitivně za námi. Ta 

letošní zima se nám tedy projevila plně ve 
své síle a po delší době jsme i my v níže 
položených částech země zažili sníh a mráz. 
Po té pracovní stránce si myslím, že odklízení 
sněhu a údržbu chodníků a cest zvládli pra-
covníci skládky velmi dobře. Jen parkovaní 
aut na místních komunikacích jim tuto práci 
opět ztěžovalo. 

Už v plné plesové sezoně byly započaty 
práce na sanaci a celkové rekonstrukci 

suterénu kulturního domu. Byly provede-
ny demoliční práce příček, kompletně se 
vybouraly podlahy a v této době je také 
dokončena  injektáž chemické hydroizolace. 
Pokračovat se bude na dokončení všech 
instalací, omítky, podlahy a následně i na 
vybavení interiéru.

V tomto týdnu – čtvrtek 16.3. jsme se také 
pustili do budování dětského hřiště u stadio-
nu fotbalového klubu. Pokud nenastanou ně-
jaké nepředvídatelné okolnosti, tak na konci 

ven, a načerpejte sílu z jarního sluníčka a za-
vzpomínejte na léta dětství, jaké se udržovaly 
zvyky a tradice u Vás doma. 

Krásné jarní dny Vám přeje 
MVDr. Dušan Horák, starosta obce

Pokojné prožití velikonočních svátků
přeje všem občanům Mutěnic

redakční rada spolu se zaměstnanci obecního úřadu
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	 A.	ZO	schválilo:

1. Nákup automobilu zn. Dacia Logan pro 
potřeby ZŠ a MŠ Mutěnice za cenu dle 
předložené nabídky

2. Rozpočtové opatření č. 5/2016 a to: 
povýšení příjmů o 81 000,-Kč a povýše-

	 A.	ZO	schválilo:

1. Podle § 6, odst. 5 písm.  a) zákona č. 
183/2006Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon) ve 
znění pozdějších předpisů a § 46, odst. 
3 stavebního zákona pořízení Změny 
č.1 územního plánu Mutěnice v předlo-
ženém znění.

Usnesení z XII. veřejného jednání  
Zastupitelstva obce Mutěnice ze dne 31.10.2016

Usnesení z XIII. veřejného jednání  
Zastupitelstva obce Mutěniceze dne 20. prosince 2016

dubna už by mohlo hřiště začít sloužit svému 
účelu. Snad si tam naši malí spoluobčané 
najdou své vyžití.

V době Vašeho čtení tohoto článku už je 
po jednání zastupitelstva obce (20.3.), kde 
se mimo jiné bude také řešit návrh rozložení 
pozemků a typ domků v lokalitě „Za Fišmano-
vým“. Po projednání a schválení se provede 
soutěž na projektanta, který by měl zpracovat 
a předložit zastupitelstvu studii k projednání 
a následně bude zpracován konkrétní projekt 

pro zasíťování této lokality a taktéž rozčlení 
na jednotlivé pozemky.

Je hotový projekt na ulici Pelcovu, který 
bude sloužit k vydání stavebního povolení 
a k provedení výběrového řízení na doda-
vatele stavby. Předpoklad zahájení prací je 
nejdříve v polovině tohoto roku. Tak snad to 
tak doopravdy i bude.

Přeji Vám příjemné prožití velikonočních 
svátků a po dlouhé tuhé zimě spoustu slu-
nečního svitu.

Petr Bíza, místostarosta obce

ní výdajů o 281 000,-Kč Po provedeném 
rozpočtovém opatření bude rozpočet obce 
na straně příjmů ve výši 65 726 100,-Kč a  
na straně výdajů ve výši  86 493 000,-KČ

2. MVDr. Dušana Horáka jako určeného 
zastupitele pro pořizování Změny č. 
1 územního plánu Mutěnice pro volební 
období 2014-2018

3. Smlouvu o převodu vlastnického práva 
k dílu „Přeložení kanalizace u Základní 
školy Mutěnice“  mezi Obcí Mutěnice 

a Vodohospodářské stavby Javorník-CZ, 
s.r.o. Benátky 17, Veselí nad Moravou.

4. Dofinancování pečovatelské služby Mu-
těnice Oblastní charity Hodonín ve výši 
56 000,-Kč.

5. Rozpočtové opatření č.6/2016, a to 
navýšení příjmů o 14 600,-Kč a poní-
žení výdajů o 37 005 900,- Kč. Po 
provedení rozpočtového opatření budou 
celkové příjmy obce Mutěnice ve výši 
65 740 700,- Kč a celkové výdaje ve výši 
49 487 100,- Kč

6. Rozpočet obce Mutěnice na rok 
2017 s celkov ými př í jmy ve v ýš i                
53 408 700,- Kč a celkovými výdaji ve 
výši 75 516 100,-Kč u hlavní činnosti 
a s celkovými výnosy 2 487 000,-Kč 
a celkovými náklady 322 000,-Kč u hos-
podářské činnosti. Schodek rozpočtu 
bude hrazen ze zůstatku na BÚ Obce 
Mutěnice z  roku 2016 a hospodářský 
výsledek z hospodářské činnosti bude 
zapojen do rozpočtu jako příjem rozpoč-
tu.

7. Rozpočet SF na rok 2017 dle návrhu, 
který je nedílnou součástí zápisu.

8. Setrvání Obce Mutěnice jako kolektivního 
člena Masarykovy společnosti v Hodo-

níně, z.s. a Stanovy spolku Masarykova 
společnost v Hodoníně, z.s.

9. Odměny neuvolněným členům ZO Mutě-
nice dle Nařízení vlády č. 414/2016 Sb., 
kterým se mění NV č. 37/2003 Sb.s plat-
ností od 1.1.2017 dle předložené tabulky 
(součástí zápisu).

 B.	ZO	pověřilo:

1. RO provedením nezbytně nutných roz-
počtových opatření do konce roku 2016

 C.	ZO	neschválilo:

1. Smlouvu o zřízení věcného břemene slu-
žebnosti inženýrské sítě 6114-Moravia.
VTL Plynovod, úsek TU 157 Tvrdonice 
– TU 160 Bukovany

2. Návrh zastupitele Přemysla Rozehnala, 
aby Rada obce Mutěnice zadala vypra-
cování nové Smlouvy o převodu vlastnic-
kého práva k dílu „Přeložení kanalizace 
u Základní školy Mutěnice“  mezi Obcí 
Mutěnice a Vodohospodářské stavby 
Javorník-CZ, s.r.o. Benátky 17, Veselí 
nad Moravou.

Odpadové hospodářství 

Stejně jako v minulých letech na tomto 
místě hodnotíme množství vyprodukovaných 
odpadů v naší obci v minulém roce a srovnání 
s lety předchozími. Hlavním centrem pro 
nakládání s odpadem zůstává areál skládky 
v Hraničkách, kde se mohou občané zbavit 
veškerého odpadu nebo použitého zařízení, 
které ještě dle zákona o odpadech odpadem 
není. To jsou nám již dobře známé použité 

elektrické přístroje, které se odevzdávají 
v rámci zpětného odběru elektrozařízení. 
Drobné elektrické přístroje lze odevzdat i do 
červeného kontejneru, který je v současnosti 
umístěn na tržnici. Dále můžeme odevzdat 
i použité baterie a monočlánky a to v něko-
lika obchodech v Mutěnicích nebo třeba na 
obecním úřadě (v podatelně). V blíže uve-
deném přehledu je uvedeno množství elek-
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Čistírna odpadních vod a kanalizace 

Přehled odpadů v letech 2000 – 2016 
trických přístrojů, které občané odevzdali 
na sběrném dvoře. Jenom televizorů se ve 
srovnání s rokem 2015 odevzdalo více než 
třikrát (!!) více a velký nárůst byl i u velkých 
a malých spotřebičů. Určitě se na tom podílel 
i svoz elektropřístrojů, který jsme v loňském 
roce prováděli. Jsme rádi, že tyto přístroje 
nekončí v popelnicích, ale využívají se i po 
skončení jejich životnosti.

Přehled použitých elektrozařízení ode-
vzdaných v r. 2016 na sběrném dvoře:
• 330 ks televizorů (nárůst o 300%!)
• 76 ks lednic
• 22 ks monitorů
• 57 ks velkých spotřebičů (nárůst o78%)
• 117 kg baterií
• 9 krabic svítidel
• 15 ks „bigbagů“ s malými spotřebiči 
• 10 ks klecové kontejnery s elektrospotře-

biči
• 1 ks velká kopírka

Opět patří velké díky všem, kteří poctivě 
třídí! Z tradičních aktivit musíme zmínit 
pytlový sběr, který je vždy první pondělí 
v měsíci a následující úterý. Výjimkou může 
být pouze pondělí, na které připadá svátek. 
To se pak sběr posunuje na úterý a středu! 
Již od loňska existuje i možnost likvidace 
použitých jedlých olejů na skládce. Ročně 
se odevzdá kolem 100 kg oleje, ale určitě 
to není všechen olej, který se spotřebuje! 
Oleje odevzdávejte v uzavřených obalech 
(PET láhve, kanystříky apod.), po naplnění 
nádoby bude olej odevzdán k tomu opráv-
něné firmě. V obci jsou znovu od března 
rozmístěny kontejnery na bioodpad, který 
si svážíme naší vlastní technikou. Bioodpad 
musí být ale pouze rostlinného původu (listí, 
větve, tráva, mláto apod.). Problémy nám 
dělají jenom občané, kteří hází do kontejnerů 
živočišné zbytky (!), nicméně v loňském roce 

se situace přece jen zlepšila a těchto případů 
výrazně ubylo. Bioodpad na kompostárně se 
mění v kvalitní kompost, který je k dispozici 
občanům Mutěnic. Pokud máte o kompost 
zájem, neváhejte a obraťte se na naše pra-
covníky na skládce, buď telefonicky na č. 
602 101 245 nebo emailem: skladka@mute-
nice.cz. Mimo pytlový sběr je možné tříděný 
odpad (papír, barevně a bíle sklo, plasty) 
odevzdat i do kontejnerů k tomu určených, 
které jsou rozesety po celé obci. Sběrných 
míst je v současnosti již 15 a je na nich 
umístěno celkem 39 kontejnerů. V loňském 
roce bylo zřízeno sběrné místo na Ovčírnách 
vedle nového bytového domu. Další dovy-
bavení se chystá v letošním roce, kdy máme 
u společnosti EKOKOM objednáno 22 zcela 
nových kontejnerů, z nichž většina bude na 
papír. Doufejme, že se to pozitivně projeví 
na množství vytříděného odpadu, které se 
nám pořád nepatrně zvyšuje. Důkazem je 
rekordní výše vytříděného papíru a plastů 
v minulém roce (viz tabulka níže). A celkové 
číslo není také vůbec špatné – 162,44 tun 
vytříděného odpadu v roce 2016. Takže ještě 
jednou… Děkujeme, že třídíte!

vše 
 v tunách

Plast Papír
Kompozit.

obaly
Sklo  
bílé

Sklo 
barevné

TKO

2000 1,31 0,72 0 0 3,70 146,16

2001 7,95 0,60 0 0 10,00 567,47

2002 9,04 0 0 0 6,25 646,75

2003 11,03 0 0 0 9,61 653,15

2004 19,18 22,85 1,38 0 8,51 680,44

2005 19,68 26,81 1,41 0 22,80 1142,59

2006 21,33 32,49 1,82 2,477 27,67 939,55

2007 26,30 39,14 1,67 1,424 32,73 838,34

2008 22,22 46,10 1,66 1,754 35,31 941,96

*2009 33,07 50,65 1,91 5,714 33,21 929,63

*2010 33,23 49,25 2,31 8,964 29,73 931,07

*2011 23,40 61,65 2,62 6,021 40,46  928,85

*2012 27,28 61,97 2,53 7,462 34,43 944,01

*2013 26,86 54,54 2,35 5,062 41,45 910,41

*2014 33,25 68,58 3,09 6,947 43,20 920,35

*2015 33,37 71,02 2,75 7,019 42,46 851,34

*2016 35,46 74,65 2,85 8,40 41,08 861,60

*od června 2009 spolu se sběrným dvorem

Na jednání valné hromady společnosti 
Skládka Hraničky, spol. s r.o. dne 14. 12. 
2016 se schválila cena stočného na r. 2017, 
která opět vychází ze skutečných nákladů na 
provoz kanalizace a ČOV. Středisko bylo sice 
v r. 2016 z důvodu úhrady soudních výloh 
a části škody společnosti Rybářství Hodo-
nín, s.r.o. (ukončený spor z r. 2009) v mírné 

ztrátě, běžný provoz ale probíhal standardně. 
Oproti r. 2016 se i z toho důvodu na rozdíl od 
největšího provozovatele kanalizací v regionu 
VaKu Hodonín, a.s., cena nezmění a zůstává 
tedy ve výši 26,89 Kč/m3 bez DPH. Jak je 
vidět v přiložené tabulce, rozdíl v současnosti 
při srovnání cen včetně DPH (tedy konečná 
cena pro všechny občany) činí už více než 
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9 Kč! V letošním roce budou probíhat běž-
né opravy a údržba kanalizace i ČOV. Tedy 
zařízení, které letos dosáhne své plnoletosti, 

tedy 18 let fungování, a velkou měrou přispívá 
ke zlepšení životního prostředí nejen v Mutě-
nicích, ale i v širokém okolí.

Srovnání	ceny	za	stočné	v	Mutěnicích	a	ve	spol.	VaK	Hodonín,	a.s:

Mutěnice
včetně DPH (bez DPH)

VaK	Hodonín
včetně DPH (bez DPH)

Rozdíl

R. 2008: 24,50 (22,48) 24,78 (22,74) + 0,28 Kč

R. 2009: 24,50 (22,48) 25,60 (23,48) + 1,10 Kč

R. 2010: 24,73 (22,48) 27,23 (24,75) + 2,50 Kč

R. 2011: 26,75 (24,32) 28,40 (25,82) + 1,65 Kč 

R. 2012: 27,72 (24,32) 31,85 (27,94) + 4,13 Kč

R. 2013: 28,09 (24,43) 32,76 (28,49) + 4,67 Kč

R. 2014: 29,27 (25,45) 34,60 (30,09) + 5,33 Kč

R. 2015: 30,92 (26,89) 36,41 (31,66) + 5,49 Kč

R. 2016: 30,92 (26,89) 38,03 (33,07) + 7,11 Kč

R. 2017: 30,92 (26,89) 39,95 (34,74) + 9,03 Kč

Co se ještě děje ve společnosti Skládka Hraničky? 

Připomínáme znovu všem vinařům, aby 
nepálili réví ze svých vinohradů a byli trpěliví, 
jelikož společnost Skládka Hraničky, spol. 
s r.o. bude i v letošním roce pokračovat 
v oblíbeném svozu a drcení réví od vinařů, 
které se uskuteční tradičně koncem března 
a hlavně v dubnu. Máme za sebou i zimu, 
která tentokrát slušně prověřila připravenost 
našich pracovníků a techniky. Myslím si, 
že jsme z toho opět vyšli se ctí. Novinkou 
na skládce je pořízení nového traktoru zn. 
Steyr a drtícího a mísícího vozu zn. Zago (viz 
foto) na zpracování bioodpadu. Opět nám to 
usnadní práci a hlavně zkvalitní zpracování 
bioodpadu a proces zrání kompostu. Cílem 

je nárůst množství zpracovaného bioodpadu 
o 500 tun. Využili jsme k tomu jednu z posled-
ních možností na získání dotací z EU. Výše 
dotace je 85 % a hlavně traktor může mít 
v budoucnu široké uplatnění. Určitě si řada 
z vás už nového krásného traktoru všimla 
třeba při svozu pytlů s tříděným odpadem. 

Všem občanům Mutěnic přeji krásné a po-
žehnané Velikonoce a doufám, že s našimi 
službami a našim pracovníky budete mít 
i nadále jen ty nejlepší zkušenosti.  

  
Petr Blaha, jednatel

Skládka Hraničky, spol. s r.o.

Zprávy z knihovny 

CESTOPISNÉ POVÍDÁNÍ  
O SKANDINÁVII A POBALTÍ 

Ve středu 1. března jsme se sešli v salonku 
KD  s Jirkou a Alenou Márovými. Už po jede-
nácté…Prošli jsme si společně jejich cestu 
po severu Evropy, procestovali Norsko, Dán-
sko a Švédsko a projeli celé Pobaltí a jeho 
krásné přírodní scenérie a architektonické 
skvosty. 

Jsem moc ráda, že i s naší pomocí si mohl 
jejich syn Jirka, který 20. června minulého 
roku zemřel, plnit své cestovatelské sny. 
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Z galerie Mutěňáků

Blíží se Velikonoce a ve většině domácností 
se přemýšlí jaké nakoupit barvy, které sehnat 
obtisky nebo zda postačí vajíčka obarvit 
po starém způsobu cibulovými slupkami. 
Vyškrabování vajíček, odborně gravírování, 
se však vyrábí prakticky po celý rok, protože 
udělat touto technikou jedno vajíčko zabere 
někdy i půl dne. Jednou z mála žen v naší 
obci, které vyškrabování vajíček ovládají 
a určitě nejstarší, je babička Marie Vaculovi-
čová, bydlící v Lipové ulici, která se 8. ledna 
dožila 94 let.  

mutěnické malorolnické rodině, v manželství 
se věnovala výchově dětí a starosti o rodinu. 
V roce 1962 nastoupila do státního statku 
a zde pracovala až do důchodu. V roce 
1945 se provdala za Františka Buštíka ze 
Servístek. Brzy (po patnácti měsících) ovdo-
věla a zůstala s dcerou Věrou. Podruhé se 
vdala v roce 1947 za Františka Vaculoviče, 
se kterým vychovali další čtyři děti: Františka, 
Marii, Blaženu a Ladislava. Přišly však další 
těžké životní události.  Manžel zemřel po 
třiceti letech manželství v roce 1977, v roce 
1996 zemřel zeť Petr Bíza a v roce 2009 i syn 
Ladislav.  Svojí pracovitostí, houževnatostí 
a zarputilostí dokázala všechny překážky 
překonat.  Při všech starostech si našla čas 
na svou tvůrčí činnost, která ji přináší uspo-
kojení i v požehnaném věku. Živě se zajímá 
o dění v obci a denně sleduje i politické 
události v republice i ve světě a  neopouští ji 
ani starost o svou rodinu.  

    Petr Plchut

Marie Vaculovičová 
malérečk a mutěnických kraslic

Vyškrabovaná vajíčka obdivovala již za 
školních let. Zakoupila si v Hodoníně i potřeb-
ný materiál pro nabarvení, ale k vlastní tvorbě 
dostala odvahu až v důchodovém věku. Svou 
zručnost nejprve využila při vyšívání ubrusů, 
deček, povlečení pro svou širokou rodinu, 
a když své blízké zásobila, vzpomněla si, 
že by je mohla obdarovat také škrábanými 
velikonočními vajíčky. Nejprve navštívila paní 
Annu Dubinovou, která se vyškrabováním 
vajíček zabývala dlouhá léta, a patřila mezi 
známé výtvarnice. (O paní Dubinové byl člá-
nek i ve zpravodaji Naše Mutěnice).  Naučila 
se od ní techniku a poučila se i o způsobu 
míchání barvy a její nanášení na vajíčka. Bě-
hem let si vytvořila svou recepturu, složenou 
z modrého inkoustu, fuchsínu (rozalín), šela-
ku a technického líhu. Pro kraslice používá 
bílá slepičí vajíčka, ale pracovala i s husími, 
kachními a na speciální přání i s pštrosími vej-
ci. Slovácké ornamenty vyškrabuje pomocí 
tenkých pilníků.  První, kdo dostával ozdo-
bená vajíčka, byla opět rodina. Postupně 
však vešla ve známost a o její výrobky začal 
být zájem v širokém okolí a velký zájem je 
i v zahraničí. Pravidelnou odběratelkou je 
paní z Německa, která například letos ode-
brala 60 kusů, a je velkou obdivovatelkou 
a propagátorkou. Fotografii s mutěnickými 
kraslicemi uveřejnila v bavorském časopise. 
Další jsou v Italii,  Sýrii i v   Americe. Vnučka 
Klára Vaculovičová, která je mezinárodní 
rozhodčí ve stolním tenise, vyvezla kraslice 
i do dalších zemí, například do Řecka, Jihoaf-
rické republiky, Číny a dokonce i do Malajsie. 
I v  hodonínském muzeu mohou návštěvníci 
obdivovat její kolekci. Za přibližně třicet let 
ozdobila na stovky, ba tisíce vajíček. Snažila 
se přenést své umění i na své potomky, ale 
podařilo se jí to jenom u své vnučky Martiny 
Bízové, provdané Hlaváčové. 

Život paní Vaculovičové, rozené Mokru-
šové, byl nelehký. Mládí prožila v typicky 

ČTENÁŘ ROKU 2016
V úterý 17. 1. v podvečerních hodinách 

proběhlo v knihovně slavnostní předávání 
cen výhercům celoroční soutěže o nejpil-
nějšího čtenáře. Ceny výhercům, jako kaž-
doročně, předal pan místostarosta Petr Bíza. 
Ocenění získali poukazy na nákup knih a byl 
jim prominut čtenářský poplatek na tento rok. 

VÝHERCI

Dospělí
1. Jarmila Kratochvílová
2. Blažena Lekavá
3. Anna Bošáková

Děti
1. Katka Bohůnová
2. Marek Švéda
3. Simona Cupáková

Renata Nováková
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V minulém roce dosáhl mimořádného 
úspěchu bývalý mutěnický brankář, v sou-
časné době trénující nejmladší mládež ve 
Fotbalovém klubu Hodonín, pan Michal Bíza. 
Stal se nositelem titulu Trenér roku 2016. 
Ocenění získal v soutěži, která nese název 
„Díky trenére“. Sportovně-společenská 
soutěž oceňuje trenéry mládeže ze všech 
sportovních odvětví, kteří své svěřence 
nejen naučí hrát fotbal nebo jiné sporty, ale 
přivedou je k trvalému sportování, mají k nim 
vřelý vztah a vedou je k fair play. Do soutěže, 
kterou ve druhém ročníku podpořilo více než 
třicet sportovních svazů, bylo nominováno 
celkem 1800 mužů a žen z celé republiky. 
Na základě dotazníků a informací od jednot-
livých svazů bylo vybráno 30 trenérů a do 
užšího finále se jich nakonec dostalo 10. 
Finále se uskutečnilo 6.listopadu v Praze 
v hale Sparty na Podvinném mlýně.  Při 

finále bylo úkolem nominovaných předvést 
desetiminutovou ukázku cvičení s dětmi.  Na 
závěr čtyři nejlepší trenéři soutěžili o titul ve 
třech týmových hrách se svěřenci, které si 
vylosovali. Vítězem se stal Michal, který
nadchl svým pojetím jak diváky, tak především 
porotu, ve které mimo jiné zasedali trenéři 
Zdeněk Haník, Natálie Hejková i legendární 
hokejový brankář Jiří Holeček. Odměnou 
za vítězství je pobyt v některém věhlasném 
světovém tréninkovém centru v hodnotě 
50 000,- Kč. Dalších 50 000,- je odměna na 
přípravu mladých fotbalistů v klubu.

     Další ocenění jej čekalo 16. února při 
vyhlášení nejlepších sportovců okresu Ho-
donín ve Veselí nad Moravou. Byl vyhlášen 
nejlepším trenérem  okresu za rok 2016.

     Michal Bíza, který v letošním roce oslaví 
45.narozeniny, začínal s fotbalem okolo 
osmého roku v přípravce domácího FK. Od 

začátku byl brankářem, jenom v dorostu ob-
čas hrál v útoku. Na léta strávená v dorostu 
vzpomíná nejraději a zejména na trenéra Vla-
dimíra Blahutu.  Na vojně hrál za VTJ Sigma 
Hodonín. Aktivní fotbalovou kariéru zakončil 
v roce 2000. Svou trenérskou práci začal 
již před koncem aktivní činnosti, kdy začal 
trénovat brankáře. Pokračoval s kamarády 
Petrem Špérou a Markem Mokrušou u mladší 
přípravky v Mutěnicích, kde začali sportovat 
jejich synové.  V roce 2003 se syn Michal 
dostal do Regionálního střediska mládeže 
v Šardicích a s ním přešel  trénovat i otec. 
V tomto středisku se věnoval trénování mlad-
ší přípravky a mladších žáků. Zde dosáhl 

  otsím ínvrP .ůhcěpsú hcýnmanzýv kilokěn i
na mistrovství ČR starších přípravek v roce 
2006 v Hlušicích a druhé místo na halovém 
mistrovství ČR ve Svitavách. Ze Šardic bylo 
středisko převedeno do Hodonína, kde 
se od roku 2008 věnuje přípravě mladých 
fotbalistů - starší přípravky, rozdělené podle 
ročníků na mladší než 10 a mladší než 11. 
Mimo tato mužstva je od roku 2011 vedoucím 
trenérem mládeže kategorie přípravek, kde 
koordinuje přípravu všech mužstev. Celkem 
to představuje práci až se 120 dětmi.  V obdo-
bí 2009-2012 současně působil i na pozici 

koordinátora mládeže v FK Mutěnice, kde se 
mimo jiné povedlo dotáhnout do úspěšného 
konce práci trenérů Marka Antoše a Jana 
Balaštíka k postupu dorostu do Krajského 
přeboru Jihomoravského kraje. 

      Pan Michal Bíza je ženatý, manželka 
Alena rozená Lamáčková, dcera Martina 
má 24 a syn Michal 21 let. Svou trenérskou 
práci má i jako koníčka, který zabírá velkou 
část mimopracovní doby. Bez podpory 
a pochopení celé rodiny by se tak náročné 
práci nemohl věnovat. Při vyhlašování tre-
nérských ocenění nikdy nezapomene na 

  .míšžilbjen mývs tavokědop ětsím mínvrp
Trenérské úspěchy jsou výsledkem jeho pra-

  .yhavop éksdáramak a íntkilfnoken ,itsotivoc
V budoucnu by se chtěl věnovat trénování 
profesionálně a jednou by rád znovu pracoval 
pro mutěnický fotbal. Ve volném čase, pokud 
mu zbývá, se zajímá o literaturu především 
vzdělávací a o úspěšných lidech. Vyhledává 
odpočinek v přírodě, mezi oblíbená místa 
patří Chřiby v okolí Koryčan. Rád posedí 
s rodinou a přáteli - jako správný Mutěňák - 
u skleničky dobrého vína.

 Petr Plchut

Michal Bíza
trenér mládeže 

 

Díky kolegovi z mužského pěveckého 
sboru Františku Sečkovi jsem se dostal ke 
dvěma publikacím z Knihovny ústředního 
svazu vinařů československých. Ta první, 
číslovaná jako 10. svazek s názvem „AKTU-
ALITY ČS. VINAŘSTVÍ r. 1935“ obsahuje 
zprávy a referáty předložené Kongresu čs. 

vinařství v Bratislavě, sjezdu, konaném tam 
24.-26. srpna roku 1935.

 V preambuli knihy hodnotil vysokou úroveň 
přednesených referátů, jichž tu bylo předne-
seno 62, sám předseda Ústředního svazu 
čs. vinařů pan Rudolf Malík, žarošický rodák 
(1875 – 1969).
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Mezi referáty zahraničních i domácích 
teoretiků i praktiků vzbudily zaslouženou 
pozornost i dva referáty přednesené Mutě-
ňáky. Ten jeden byl od Jana Dohnala (1894 
– 1964), státního vinařského inspektora. (Je 
vícekrát toto jméno zmiňováno v monografii 
Dějiny vinařské obce Mutěnice). Jeho životo-
pis uveřejnil i náš Zpravodaj (podzimní 2000, 
článek Ladislava Prčíka, str. 8-9). V knize 
Aktuality čs. vinařství r. 1935 na straně 
21-24 je celý referát uveřejněn pod názvem:

Jan Dohnal: Nejdůležitější odrůdy révy pro 
přípravu vína na Moravě

„Moravské vinařství i se svým rázem ma-
loprodukce dospívá v poslední době k otáz-
ce lepšího hospodářského využití svých 
produktů tím, že usměrňuje pěstění révy 
zvláště výběrem odrůd jak stolních tak na 
lisování. Hospodářská krise a hlavně otázka 
zpeněžení zemědělských produktů obrátily 
pozornost jihomoravského zemědělce k vi-
nařství. Jest samozřejmým, že vinaři, vedení 
dobrým úsudkem v otázce, zda mohou lépe 
zpeněžiti vína odrůd kvantitních či kvalitních, 
obrátili svou pozornost na odrůdy jakostní. 
Tím stává se, že jednotlivé vinařské obce, 
jichž jména v kruzích odběratelů stále ztrá-
cela na významu při zanikání starých vinic, 
znovu objevují se na trhu a jich produkty jsou 
opět vyhledávány.

Moravské vinařství svým rozhodnutím 
pěstovati jen odrůdy kvalitní velmi získalo. 
V důsledku toho v poslední době jsou nově 
zakládané vinice osazovány převážně násle-
dujícími odrůdami.

R ý z l i n k   r ý n s k ý. Je to osvědčená, 
kvalitní odrůda renomovaných obcí jižní Mo-
ravy, kde tvoří dnes již značnou část sadby. 
Jeho pěstění soustřeďuje se dnes v obcích: 
Bzenec (lokální název Lipka), Mutěnice, 
Dolní Bojanovice (lokální název Řezlík), 
Blatnice a Vel. Pavlovice. Na výslunných 
jižních stráních dává vína s jemným buketem, 

chuti příjemné, poněkud kyselejší, avšak 
harmonické, barvy světlezelené až zeleno-
žluté. Obavy, že dává malou sklizeň lze vždy 
odmítnouti poukazem na nutnost delšího 
řezu (tažně, oblouky). Při zvýšené úrodnosti 
je samozřejmostí dobré hnojení. Odolnost 
vůči zimním mrazům je dobrá, proti jarním 
mrazům vysoká, vzhledem na pozdní jeho 
rašení. Složení moštu je v průměru let: obsah 
cukru 18-20 %, obsah kyselin 7 – 10o/oo. 
Pěstování rýzlinku rýnského možno pro jiho-
moravské vinařství doporučit všude tam, kde 
jsou dobré podmínky pro jeho vyzrání. Nelze 
jej ovšem doporučit do rovných vinohradů na 
Břeclavsku ani do severních okrajových obcí 
vinařských okresů Kyjov, Ždánice, Klobouky 
a Slavkov, kde není možno počítat s jeho 
dobrým vyzráním a úspěšným pěstěním.

Jakostí a cenou při prodeji s Rýzlinkem 
rýnským závodí, ba někdy jej i předčí 
T r a m í n   č e r v e n ý. Není dosud tak 
rozšířen jako rýzlink, avšak v poslední době 
jest žádán, štěpován a vysazován, takže lze 
předpokládati, že v nejbližších letech přijde 
na trh vína v množství, které by již dnes 
poptávku sotva uspokojilo. Patří vždy jen do 
prvotřídních tratí vinařských, je však o něco 
ranější než rýzlink, a proto je použitelný i do 
těch obcí vinařských, kde rýzlink by úplně 
neuspokojil. Dává vína silná, alkoholická, 
plná, s charakteristickým jemným buketem, 
kořenitou chutí, barvy žlutozelené.

Stejně jako rýzlink je některými vinaři 
odmítán pro malou úrodnost. Vyžaduje delší 
řez – hlavně delší nosné dřevo, tedy řez na 
tažně – úrodu přináší pravidelně teprve očka 
vyšší - třetí až páté. Odolnost vůči chorobám 
a mrazům jak zimním tak i jarním je dobrá. 
Složení moštu pohybuje se v jednotlivých 
ročnících od 20-21% cukru a 6,5-8,8o/oo 
kyselin.

Z předeslaného je patrno, že rozšíření této 
odrůdy třeba podporovati. Poptávka trhu ne-

může zatím býti co do množství uspokojena. 
Vzhledem k jeho jakosti poptávka v budouc-
nosti zcela jistě se udrží a této okolnosti 
možno využíti při zakládání dalších vinic.

V malém množství je na Moravě dosud 
rozšířeno pěstění B u r g u n d s k é h o   
b í l é h o, ačkoliv odrůda tato pro svou 
jakost zasluhovala by většího zájmu vinařů. 
Je to cenný doplněk sortimentu kvalitních 
odrůd ve vedoucích vinařských obcích mo-
ravských. Jako protiklad proti kvalitě vína má 
tato odrůda některé vlastnosti, na něž třeba 
vinaře již před vysazením upozornit. V prvé 
řadě je to hrozen, který zejména ve vlhčích 
letech trpívá hnilobou, je velmi kompaktní. 
Mimo to trpívá tato odrůda často oidiem. 
Doporučuje se proto při zakládání nových 
vinic přihlížet k těmto okolnostem a volbou 
vhodného pozemku a řídkou sadbou umožniti 
dobrý přístup vzduchu a slunce. Při výpočtu 
špatných vlastností nemožno opominouti 
poměrně malou odolnost této odrůdy vůči 
jarním mrazům.

Proti nevyhovujícím vlastnostem této 
odrůdy může býti směle postavena jakost 
jeho vína. Dává vína lahodná, plná, s men-
ším obsahem kyselin, bohatá na alkohol, 
s příjemnou a charakteristickou chutí a jem-
ným buketem, který řadí tuto odrůdu mezi 
nejlepší.

Složení moštu v jednotlivých letech po-
hybuje se u cukru mezi 20-21% a u kyselin 
mezi 6,4-9,6o/oo. 

Odrůdu tuto možno doporučiti jen do 
prvotřídních tratí viničních a do výslunných 
strání, kde při dobrém ošetření dá vždy velmi 
dobré výsledky.

V posledních několika letech šíří se na Mo-
ravě N e u b u r g s k é. Odrůda tato vzmáhá 
se nejen v krajích, přirozenými podmínkami 
určených pro pěstování odrůd jakostních, ale 
i v krajích, produkujících dosud jen vína lehčí. 
Pro její vhodnost a rozšíření jest rozhodující 

okolnost, že dozrává dříve, než odrůdy prve 
jmenované. Dává v prvotřídních tratích vinař-
ských vína bohatá alkoholem, plná, s menším 
obsahem kyselin, příjemné chuti a zvláštního 
buketu, barvy žlutozelené. V krajích, kde se 
pěstují vína lehčí, má o něco vyšší obsah 
kyselin, přesto však jest jednou z nejlepších 
odrůd pro tyto kraje, neboť předstihuje svou 
jakostí všechny odrůdy dříve pěstované.

V uzavřených polohách trpívá často pe-
ronosporou a hnilobou a hodí se proto lépe 
do poloh otevřených, kde řídkou sadbou 
a včasným provedením všech prací dá se 
oběma chorobám předejíti. Složení moštu 
pohybuje se v jednotlivých ročnících od 18-
20,5% cukru a 7-9o/oo kyselin.

Neuburgské jest odrůdou, která může vi-
nařství v krajích, jejichž přirozené podmínky 
nejsou nejlepší, velmi povznésti.

Jednou z nejrozšířenějších odrůd na 
Moravě, odrůdou, s níž shledáváme se ve 
všech vinařských obcích, jest S y l v á n s k é   
z e l e n é. Tvoří svou převahou v sadbě při-
rozený ráz a podklad moravského vinařství 
dávajíc při dobrých výnosech i dobrou jakost. 
Sylvánské zasluhuje plného rozšíření, zraje 
o hodně dříve než jiné kvalitní odrůdy a dává 
plná, lahodná vína s přiměřeným obsahem 
kyselin, příjemnou chutí a jemným buketem. 
Při jeho doporučování pro výsadbu dlužno 
pamatovati, že Sylvánské nesnáší dlouhý řez, 
a že při dlouhém řezu ani hnojení nepomáhá 
a keře rychle slábnou. Složení moštu: obsah 
cukru v jednotlivých ročnících pohybuje se 
od 18-21% cukru a 7-9o/oo kyselin.

Sylvánské v krajích kvalitních musí tvořiti 
podklad pro tamní vinařství, v oblastech 
ostatních má býti vedle Neuburgského od-
růdou vedoucí.

 Při vysazování nových vinic na Moravě 
a při výběru odrůd nemůže a nesmí býti 
zapomenuto na vína červená. Rekonstrukce 
révokazem zničených vinic přispěla k rozšíře-
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ní Portugalského modrého hlavně tam, kde 
nebyla kladena důležitost na produkci velmi 
jakostní. Má-li býti v budoucnosti usnadněn 
a rozšířen prodej červených vín, mají-li tato 
vína svou jakostí odpovídati požadavkům 
konsumu, jest nezbytně nutno, aby vinaři 
doplnili své vinice F r a n k o v k o u. Tato 
odrůda svou jakostí může velmi pozvednouti 
úroveň červených vín moravských. Frankov-
ka dává vína bohatá na alkohol a kyseliny, 
plná, temně rubínové barvy. Netrpí v normál-
ních poměrech nějak zvláště ani zimními ani 
jarními mrazy. Často bývá vinaři odmítána 
pro sprchání květů. Výběrem keřů (selekcí) 
a dlouhým řezem při bujném vzrůstu Frankov-
ky nutném, dá se této vadě čeliti.

Složení moštu: obsah cukru v jednotlivých 
ročnících pohybuje se od 17,5-21,5%, obsah 
kyselin 6-9,8o/oo. Frankovka svým složením 
jest předurčena pro řez červených vín. Její 

přídavek k vínu Portugalského modrého zvy-
šuje jakost a schopnost jeho uložení.

Moravské vinařství pokračuje v nejbližších 
letech v započatém díle tak, aby vytvořeny 
byly ve většině obcí vinice vysázené kvalit -
ními odrůdami.

Má-li být zachováno a k plnému rozkvětu 
připraveno jméno dobrého moravského vína 
a má-li býti čeleno s úspěchem konkurenci 
vín cizích.

Moravský vinař je si vědom, že výsadbou 
Rýzlinku rýnského, Tramínu, Burgundseké-
ho bílého, Neuburgského a Sylvánského 
zeleného popřípadě Frankovky, tvoří cenné 
vinice, jež budou produkovati vína kvalitní, 
jimiž může konkurovati s naprostým úspě-
chem. V určitých krajích Moravy vytvořeny 
budou také během času oblasti kvalitních 
vín červených“.

Ing. Jaroslav Mihola

325 let V r. 1692 prodal hrabě z Opperrsdorfu celé panství (sem patřily i Mutěnice) knížeti 
z Lichtensteinu. Po tomto zdědila panství jeho dcera Marie Antonie, která byla 
provdaná za hraběte Czobora. Její syn, Josef Czobor, hrabě, toto panství byl 
nucen prodat, protože jeho velkou část promarnil.

290 let V r. 1727 hraběnka Marie Antonie Czoborová, rozená Lichtensteinová zanechala 
v našem kraji několik cenných uměleckých soch: Kamenný kříž u silnice u Zbrodu 
(signován 1927), dále Bolestnou Pannu Marii – na hrázi Písečného rybníka a sochu 
sv. Ondřeje na hrázi jarohněvické (lidem zvanou Rybnikus nebo Mikuláš).

265 let V r. 1752 byl pro Mutěnice vypracován soupis tzv. Tereziánského katastru.

255 let V r. 1762 panství od Czobora mladšího koupil František Lothrinský, manžel Marie 
Theresie.

245 let V r. 1772 se v Mutěnicích začaly jíst brambory. Roky 1770, 1771 a 1772 byly 
velice mokré a byl velký hlad, takže nebylo nic zvláštního najít mrtvého člověka 
na cestě. Byla velká neúroda obilí a lidé začali jíst i brambory, jimiž dosud krmili 

jen dobytek. Toho roku počaly se z poručení zemského dělati z Úlehlí nová pole. 
V tomto roce byl také veliký pád dobytka.

230 let V r. 1787 zabil hrom Jiřího Lamače, který zvonil proti mračnům. Téhož roku byl 
veliký požár. Byly také neúrodné roky.

205 let V r. 1812 bylo veliké mokro, takže se do Medlova nemohlo okolo humen dojeti. 
Jezdilo se po císařské silnici až ke sv. Jánu a po Drahách do Medlova.

200 let V r. 1817 vystavěl Josef Kmenta č. p. 166 „polokapličku na Větřáku“. (V portá-
lovém průčelí velkou oltářní niku, opatřenou mřížkou, za tou pak obraz svatých 
Jana a Pavla).

190 let V r. 1827 vypracována pro obec katastrální mapa – „Indikační skica stabilního 
katastru“.

185 let V r. 1832 obecním nákladem zbudována klasicistní kaple sv. Rocha na cholerovém 
kerchůvku, na vrcholu jejího štítu s litinovým krucifixem. Toho roku také lidé sekli 
v kožuchách a halenách.

180 let V r. 1837 zahynulo přes 100ks dobytka.

165 let V r. 1852 se přistěhovala do Mutěnic rodina panského kočího Josefa Masaryka 
s dvouletým synkem Tomášem. 11. listopadu se jim tu narodil a byl tu i pokřtěn 
syn Martin.

160 let V r. 1857 byl založen nový hřbitov (dnešní starý hřbitov, pozn. j.m) v Oboře.

135 let V r. 1882 vystavěna kaple (rotunda) Sedmibolestné P. Marie, Ignácem a Annou 
Laštůvkových z č. p. 4.

125 let V r. 1892 založen „Mutěnický dobrovolný hasičský sbor“. Prvním velitelem byl 
Josef Trávník, č. p. 60.

120 let V r. 1897 vybudována silnice k nádraží a 16. května poschoďová nádražní budova.

95 let V r. 1922 vybudována silnice pod Búdy.

ing. Jaroslav Mihola
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K U L T U R A

Nedílnou součástí vánoční doby v Mu -
těnicích se stal Živý Betlém. I v neděli 25. 
prosince 2016 tomu nebylo jinak. Začátek 
trošku zkomplikoval déšť, ale nakonec se 
uskutečnil i průvod. 

Před radnicí byl připraven přístřešek 
s jesličkami a nechyběla ani zvířátka, která 
ochotně přivezli pracovníci ZOO Hodonín.

Samotná scénka narození Ježíše Krista 
  .ínedevorp mévon v éhurdop alinčetuksu es

Režie se ochotně ujala ing. Blanka Přidalová. 
Hudební a zpěváckou část řídil Mgr. Josef 
Ilčík. Své koledy a dary přinesli narozenému 
Ježíškovi chrámový sbor, CM Fanynka a DFS 
Mašlička, mutěnská chasa, mužský sbor 

Mužáci, Dětská schola Abakuk, dále  místní 
myslivci,  hasiči i mistři kominičtí. Hudební 
doprovod zajistila dechová hudba složená 
z mutěnických muzikantů. Nechyběl ani tra-
diční „svařák“, který zajistil Vinařský spolek 
Mutěnice.

Vybrané dary byly rozděleny rovným dí-
lem mezi Zoologickou zahradu v Hodoníně, 
Dětský domov Hodonín a Dětský stacionář 
Vlaštovka Hodonín. Celkový finanční dar od 
účinkujících a návštěvníků sváteční akce činil 
16 833 Kč.

Vedení obce a kulturní komise děkuje všem 
účinkujícím, p. Holešínskému za půjčení koní 
pro Tři Krále, všem kdo se zúčastnili Živého 
Betlému a jakýmkoliv způsobem tuto vánoční 
akci podpořili.

Vladimír Trávník
předseda kulturní komise

Živý Betlém v Mutěnicích

Vepřové hody

V souvislosti se sanačními  pracemi, které jsou v současné době prováděny v suterénu 
kulturního domu v Mutěnicích, objevil pracovník firmy Plus p. Pavel Hanák (shodou okolností 
mutěnický občan) v místnosti bývalého výčepu na vyvýšeném místě před sociálním zařízením 
zakopanou láhev s odkazem pro budoucí generace. Tato láhev byla na místo uložena při 
opravě místností suterénu KD v roce 1967, tedy přesně před padesáti lety.

Ve fašaňkovou sobotu se od 7 hodin ráno 
zase motali před radnicí naši Mužáci. 

Většina občanů už věděla, co se to vlastně 
chystá. 

Mutěnští Mužáci jako každoročně připravili 
pro své spoluobčany tradiční vepřové hody, 
které dříve probíhaly i s klasickou zabijačkou, 
což, bohužel, dnes již nejde.

Z „předvýrovby“ produktů bylo již připra-
veno na 500 jitrnic a skoro 30 tlačenek, 
které byly v sobotu nabízeny  společně 
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s čerstvým ovarem domácím, ale i přespol-
ním zájemcům. 

Samozřejmě nesměla chybět ani pravá za-
bijačková ovarová polévka, které byly 3 plné 
kotle a po které se jenom zaprášilo. Mužáci 
se pustili také do vaření zabijačkového gu-
láše, kdy po zkušenostech z předchozích 
let bylo jasné, že jeden kotel je prostě málo, 
a tak se gulášek vařil hned ve dvou kotlích.

Podle reakcí konzumentů i jejich zájmu, 
kdy se někteří vraceli i několikrát, lze usoudit, 
že se Mužáci trefili do chuti snad každému.  

Nezbývá, než poděkovat všem, kteří 
nelitují nějakého dne volna a času, aby pro 
všechny připravili potěšení z dobrého jídla 
a pěkné akce.

Závěrem dovolte, abychom vás s před-
stihem pozvali na II. ročník Mužáckého 
gulášfestu, který budeme pořádat dne 
3.6.2017 v amfiteátru Pod Búdama. Akce se 
zúčastní 7 sborů, kdy každý bude vařit v kotli 
nějaký speciální guláš, který jistě potěší vaše 
chuťové buňky. Na závěr akce bude připra-
ven v amfiteátru kulturní program.

Za Mužáky z Mutěnic Milan Mráz

Volba stárků

V obřadní síni radnice se tradičně na svátek sv. Štěpána sešla krojovaná chasa, aby za 
účasti pana starosty, pana místostarosty a pana faráře zvolila stárky na následující rok.

Pro rok 2017 byli zvoleni stárci a stárky: Stárci si následovně zvolili jako své sklepníky:-
Miroslav Macháček a Hana Koutná Štěpána Tesaříka a Josefínu Esterkovou 
Radek Kmenta a Kateřina Duhajská

Pozvánka  
na divadelní představení

Obec Mutěnice a divadlo Pavla Trávníčka zvou na 
divadelní komedii Sborovna. 
Představení se bude konat  

v	pátek	19.	května	2017	od	19	hodin 

v	kulturním	domě	v	Mutěnicích
Hrají: Pavel Trávníček, Uršula Kluková, Monika  

Trávníčková – Fialková, Kateřina Kornová a další.
Předprodej vstupenek bude zahájen  

3. dubna v servisní kanceláři OÚ Mutěnice 
vstupné: v předprodeji 250,- Kč, na místě 300,- Kč.

Pozvánka na kulturní a vinařské akce  
do Mutěnic v roce 2017

1. 4. Místní výstava vín Sklepy Jarošek

8. 4. Den otevřených sklepů Pod Búdama

3.6. Mužácký gulášfest Amfiteátr Pod Búdama

17. 6. Zpívání mužských sborů Amfiteátr Pod Búdama

18. 6. Dětské krojové hody Amfiteátr Pod Búdama

24. 6. Letní noc – oldies disco Amfiteátr Pod Búdama

5. 7. Noc Pod Mutěnsků Horů Amfiteátr Pod Búdama

1. -3. 9. Mutěnické vinařské dny Amfiteátr Pod Búdama

14. 10. Putování slováckým vinohradem Start – cíl Pod Búdama

18. 11. Svatokateřinské slavnosti vína Pod Búdama

24.11. Předhodové zpívání Kulturní dům

25. -28. 11. Tradiční Svatokateřinské hody
průvod krojované chase
Kulturní dům

25. 12. Živý Betlém – Před radnicí
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Š KO L S T V Í
Úžasné divadlo fyziky ve škole

Svět kolem nás - Vietnam

Zeměpisná olympiáda

Víte, jak létá raketa? Na jakém principu 
funguje ponorka? Proč se olej, voda a kečup 
nesmíchají? My už teď ano. K nám do školy 
totiž zavítalo Úžasné Divadlo Fyziky.

Sami členové o sobě říkají: „Začali jsme 
s nápadem „ukazovat fyziku zajímavě.“

Předáváme radost z poznání a snažíme se 
probudit v lidech nadšení z pozorování světa 
kolem sebe.“

Představení Úžasného Divadla Fyziky 
pořádala naše škola ve spolupráci s Klu-
bem rodičů, který na každého žáka přispěl 
částkou 30 Kč. Celková částka činila 50 Kč, 
takže rodiče hradili už jen 20 Kč. 

A že to stálo za to, hovoří na fotografiích 
spokojené výrazy našich dětí. Program pro 
první stupeň byl samozřejmě přizpůsoben 
věku diváků. Ve vzduchu létaly balónky, po-
myslné rakety v podobě PET lahví, míchaly 
se tekutiny různých barev. Rovněž plály ohně 
různé intenzity, dokonce tryskala fontána. 
Každý pokus byl velmi efektní, žáci měli mož-

nost se na experimentech podílet, na konci 
se všichni společně dobrali přijatelného 
fyzikálního vysvětlení. Vrcholem představení 
pro první stupeň byl pokus „Jak zapálit školu 
snadno a rychle.“ Nakonec následovalo nut-
né poučení: „Nic z toho doma nezkoušejte!“ 
Takže zkoušet nebudeme a už se těšíme na 
hodiny fyziky na druhém stupni!

Žáci druhého stupně se seznámili s blo-
kem o termice. Údiv vyvolávalo množství 
zajímavých pokusů, které byly prokládány 
odborným výkladem. 

Proč naše tričko nehoří? Roztaje rychleji 
kostka ledu na kovové nebo dřevěné destič-
ce? Proč se solí silnice? Při kolika stupních 
taje voda a kdy solný roztok? Co se děje při 
absolutní nule? Proč se dusík musí skladovat 
ve speciální nádobě? Bude rychleji hořet 
papír obalující kovovou tyč nebo dřevěnou? 
Toto jsou některé z otázek, na které žáci 
dostali odpověď prostřednictvím předvádě-
ných pokusů.

Jistou dávku odvahy museli prokázat ti, 
kteří se jako dobrovolníci zapojili do pokusů. 

Když vidíte, jak se guma nebo petrželka po 
vytažení z tekutého dusíku po úderu rozpad-
ne na malé kousky, pak asi zaváháte, jestli si 
necháte ten samý dusík nalít na ruku. Oheň 
na dlani asi taky nedržíte každý den. 

A tak není divu, že po skončení programu 
zůstala skupinka žáků u předváděcího pultu 
a vyzvídala další zajímavosti.

Mgr. P. Lacinová, Mgr. L. Švédová

Letos již pošesté zavítali mezi žáky II. 
stupně mladí cestovatelé, kteří nabídli naší 
škole zapojení se do projektu Svět kolem 
nás. S tímto zeměpisným programem navštíví 
ročně více než 150 míst napříč Českou re-
publikou. Jejich přednášky jsou jedinečné 
díky zajímavému podání reality. Kromě 
geografických a přírodopisných aspektů se 

zaměřují na život místních obyvatel i jejich 
zvyky v kontrastu k našemu způsobu života.

Šestý díl nás tentokrát zavedl do jihový-
chodní Asie a měl název Vietnam – brána 
do Indočíny. Žáci se dozvěděli základní fakta 
o této zemi i o její historii. Společně jsme ob-
razem navštívili Ho Či Minovo Město, hlavní 
město Hanoj, přístav Hoi An, řeku Mekong, 
tropický deštný les i krasové útvary, chám-
skou kulturu. Poznali jsme život obyčejných 
lidí i tajemství vietnamské kuchyně. Tento 
program plný okouzlujících scenérií obohatil 
našim žákům zeměpisný obzor. Jejich otázky 
pokládané v jeho závěru svědčily, že mají 
zájem o tento kout světa. Žáci byli zvědaví 
i na další plány autorů tohoto projektu. Příští 
rok se můžeme těšit na daleké ostrovní stá-
ty, protože další kroky této expedice budou 
směřovat do Karibiku.

Mgr. M. Stupavská

V průběhu ledna 2017 se konala v naší 
škole základní kola zeměpisné olympiády. 
Žáci soutěžili ve třech věkových kategoriích 
(kategorie A – šestý ročník, kategorie B 
– sedmý ročník, kategorie C – osmý a de-
vátý ročník). Soutěžní otázky byly vybrány 
z různých tematických celků, např. planeta 
Země, kartografie, topografie, obyvatelstvo 
Země, kontinenty Amerika, Afrika a Austrálie. 
Základního kola se zúčastnilo 44 žáků a vítě-
zové kategorií dále postoupili do okresního 
kola – v kategorii A to byl Matyáš Lamáček, 
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v kategorii B pak Anna Králíková a v kategorii 
C Kristián Esterka.

Všichni tři úspěšně reprezentovali naši 
školu v okresním kole, které se letos konalo 
21. února 2017 v ZŠ Rohatec. A byli velmi 
úspěšní. Anna Králíková a Kristián Esterka 

obsadili krásná čtvrtá místa, Matyáš Lamá-
ček byl dvacátý. Pochvalu si zaslouží neje-
nom oni, ale všichni žáci, kteří i v základním 
kole prokázali dobré zeměpisné vědomosti, 
aktivitu a soutěživost.

              Mgr. Stanislava Michnová

Lyžařský kurz 2017

Školní ples 2017

Ve dnech 23.- 27. ledna 2017 stejně jako 
každý rok pořádala naše škola lyžařský 
výcvik pro žáky 7. třídy v lyžařském areálu 
Filipov. Během podzimních měsíců se na 
výcvik přihlásilo 23 žáků, ale do začátku kur-
zu někteří onemocněli chřipkou, a tak jsme 
odjížděli jen v počtu 19 žáků. Celý lyžařský 
výcvik proběhl bez zranění, žáci zvládli první 
nástrahy lyžařského umění velmi dobře.

A tady jsou postřehy samotných protago-
nistů lyžařského výcviku:

…Jeli jsme lyžovat do Filipova. Vůbec 
nikdy jsem na lyžích nestála…Hrozně moc 
jsem se bála, ale řekla jsem si, že všechno 
je jednou poprvé, a to mi dodalo energii…

…Rozdělili jsme se na „pokročilé“ (oranžo-
ví) a „začátečníky“ (zelení). Nejdříve jsme šli 
na dětský svah. Tam jsme se naučili základy 
a šli jsme na velký kopec…

…Tam jsme se učili jezdit v pluhu a dělat 
obloučky…Pro někoho to bylo jednoduché, 
ale pro někoho hodně obtížné…

…Když „zelení“ sjeli kopec jednou, „oran-
žoví“ stihli sjet sedm jízd…

…První dny jsem hodně padal…Málem 
jsem srazil pana učitele, na poslední chvíli 
stihl uskočit…

…Nejvíc jsem se bála jízdy na velkém 
svahu. Pak jsem spadla, teda spíš přeletěla 
přes plot…Šla jsem si odpočinout a jeden 
učitel z Veselí mi řekl, že jsem „dobrá kas-
kadérka“…

…Dělali jsme různé prvky, jako třeba drže-
ní hůlek nad hlavou za jízdy…

…Učili jsme se jezdit pozpátku, lyžovat na 
jedné lyži, otočit se o 360 stupňů…

…Na svačinu bývají obvykle řízky, ten-
tokrát měl skoro každý toasty. Naše tašky 
byly celou dobu v boudě, proto toasty byly 
hodně zmrzlé…

…Ve středu jsme dopoledne lyžovali 
a odpoledne jsme si jeli odpočinout do aqua-

parku v Uherském Hradišti. Jezdili jsme na 
tobogánu a plavali v divoké řece…

…Spolužačka měla podvodní kameru 
a máme všichni společnou fotku…

…V pátek nám dala paní učitelka plas-
tové kruhy, se kterými jsme měli lyžovat. 
Hráli jsme na „autíčka“, na „letadlo“, pak se 
z kruhu stal měsíc a my jsme byli slunce … 
nakonec jsme se stali cvičiteli delfínů…

…Jel jsem přes skokánek a spadl jsem 
do díry. Nemohl jsem se zvednout, proto mi 
pomohli dva spolužáci…

…Poslední den jsme si ve skupinkách 
pěkně zalyžovali, ale přepadla nás únava…

…Podle mě je lyžování lehké, jen se musí 
chtít a musí to člověka bavit. Na to, že jsem 
byl začátečník, naučil jsem se hodně dobře 
lyžovat…

…Celý lyžařský kurz se mi moc líbil a jela 
bych klidně ještě jednou…

Mgr. Milan Kovář a žáci 7. ročníku
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V nové školní knihovně

Všelijaká koukátka

Hned první březnový den se předškolní 
děti z mateřské školy vypravily do divadla. 
Čekala je pohádka „Všelijaká koukátka“ na 
malé scéně Mahenova divadla. Po klidné 
cestě autobusem se děti nejprve občer-
stvily lehkou svačinkou ve foyer. Pak se tiše 
posadily, ale to bylo poslední ticho v tomto 
představení. O kulturní zážitek spojený se 
zábavou se dětem začali starat dva klauni 
a „lední medvěd“. V mžiku vtáhli všechny 
přítomné do děje.  Kluci se proměnili v rytí-
ře, kteří spolu bojují o princeznu dřevěnými 
meči.  Princezen, které toužily být vysvobo-
zeny, se hned přihlásilo asi tak patnáct, a to 
zcela dobrovolně. Poté děti doprovázely 
vyprávěný příběh čerstvě naučenou písnič-
kou a básní, hledaly pokračování pohádky 
na obraze, nadšené byly ze hry na různé hu-
dební nástroje imitované dřevěnými hůlkami 
s reálným zvukem. Ještě se dětem předvedl 
„lední medvěd“, který je učil kutálet se na 
balónu, jezdit na koloběžce a tancovat při 
hudbě. To už se mohli přidat i všichni malí 
návštěvníci. Potlesk, smích a nadšení bylo 
velmi spontánní a naše děti byly brněnskými 
účinkujícími pochváleny za upřímné a milé 

V sobotu 18. února tohoto roku se konal 
ples ZŠ a MŠ Mutěnice pořádaný Klubem 
rodičů. Tak jako jiné roky i letos byl zahájen 
předtančením polonézy v provedení žáků 
a žákyň devátého ročníku.

Chlapci a děvčata se na tuto událost připra-
vovali už od konce loňského září. Poctivě se 
každý týden scházeli na nácviku. A  konečně 
nastal okamžik, kdy měli předvést, co se za 
pět měsíců naučili. Zatěžkávací zkouškou 
byla páteční generálka před plesem. Tréma 
byla veliká. Nezabránila však bezchybnému 
zatančení polonézy před plným sálem kul-
turního domu. Mnozí diváci z řad babiček, 
dědečků i rodičů byli právem dojatí nad 
svými potomky.

Před sobotním plesem následovala dů-
kladná příprava u kadeřnic, kosmetiček 
i doma před zrcadlem. Vždyť je to úplně první 
vstup do společenského dění, první ples! 

Nervozita před vstupem na taneční parket 
by se dala krájet. Při prvních tónech však 
opadla a tanečníci opět předvedli bezchybný 
výkon. Letos tančilo 18 chlapců a jen 8 dívek. 
Tomu bylo nutno přizpůsobit choreografii, 
která byla místy náročná, ale kluci i holky ji 
dokonale zvládli. 

Po polonéze následovalo sólo s rodiči 
a učiteli, fotografování tanečníků a pak už 
zasloužená volná zábava. Zaplněný parket 
během celého plesu dokazoval, že se 
účastníci dobře při tanci bavili. Mnozí také 
vyhráli v plesové tombole, což ještě podtrhlo 
příjemný dojem z této akce. 

        Polonézou 2017 předávají letošní 
deváťáci pomyslnou polonézovou štafetu 
těm následujícím. Ať se jim také tak vydaří!   

Mgr. I. Vachová

Co se to děje? Zazvoní na velkou přestávku 
a některé třídy na prvním stupni jsou téměř 
prázdné. Někteří žáci šli na svačinu do jídel-
ny, jiní navštívit kamarády do druhé třídy… Ale 
před informačním centrem hned u hlavního 
vchodu do školy je fronta dětí. Na co čekají? 
Až jim paní učitelka otevře novou knihovnu 
s čítárnou. Tam si mohou v průběhu hlavní 
přestávky prohlížet a číst nově zakoupené 
knihy – dětské encyklopedie, současné 
známé dětské tituly, populárně naučnou lite-
raturu. Uvelebí se v pohodlných sedačkách 
a odpočívají s oblíbenými knížkami v ruce. 

Nová knihovna vznikla v rámci podpory 
čtenářské gramotnosti našich žáků, což je 
v současnosti jednou z našich priorit. Těmto 
čtenářským aktivitám fandí také někteří ro-

diče. Manželé Koneční přispěli do seznamu 
nových knížek několika tituly. Za to jim děku-
jeme a doufáme, že se připojí i další příznivci 
knížek a čtení z řad rodičů a přátel školy.

Současně s knihovnou vzniká také v naší 
škole čtenářský klub. Sem si budou moci děti 
zajít v době svého volna přečíst oblíbenou 

knihu a pobavit se o literatuře s ostatními 
milovníky pěkných knížek.

 Jen si čtěte, milé děti, však víte, že čtení 
je pro vaše vzdělání velmi důležité. Někteří 
žáci už dostali dokonce pochvalu za to, že 
pomáhají v nové knihovně udržovat pořádek.      

Mgr. P. Lacinová

chování. Závěrem se mohly děti vyfotit s med-
vědem na památku. Po veselém představení 
se musely rozdováděné děti zklidnit, aby se 
mohly ve foyer opět občerstvit. Ještě jsme 
opatrně s dovolením nakoukli na krásné zlaté 
schodiště vedoucí do velkého sálu a udělali 
společnou fotografii pro maminku. Pak jsme 
už spokojeně odjeli do školky. 

Takové a ještě jiné radosti se dají zažít 
v naší mateřské škole. Už se těšíme na před-
velikonoční týden, jehož součástí bude dět-
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ská „šou“ v kulturním domě, Den otevřených 
dveří pro veřejnost spojený s „work schopy“. 
Ale nejvíc se těšíme na oslavu Svátku matek, 

  v žétkat antěvk .41 tanok edub es áretk
kulturním domě. Tímto bychom Vás všechny 
chtěli srdečně pozvat a slibujeme, že se Vám 
program bude určitě líbit.

Jana Mráková
 učitelka mateřské školy

Což takhle dát si...trochu etikety?

Oslava malá či velká? Kde a jak? To jsou 
otázky na které hledéme před každou osla-
vou odpověď.

Organizaci nenáročné oslavy zvládneme 
asi s přehledem. Každá větší společenská 
událost však často bývá téměř prubířským 
kamenem. Následně totiž prokáže a odhalí 
Vaše organizační schopnosti. Jak tedy ob-
stát? Hostitel nemusí hrát na party hlavní roli, 
ale určitě by měl být zejména dobrý režisér. 
Dopředu si vše naplánuje. Zvolí ten nejlepší 
scénář akce, určí role a sestaví dobrý orga-
nizační tým. Dovolujeme si vám představit 
v našem zpravodaji malého průvodce tímto 
tématem. Na pokračování si rozebereme 
jednotlivé kroky přípravy oslavy nebo účasti 
na ní.
• První otázky

Předpokládejme, že máme nějaký ten dů-
vod k oslavě. Důvodů může být samozřejmě 
hned několikero. Narozeniny Vašich blízkých 
a přátel, svatba, narození dítěte, ukončení 

studia nebo tradiční svátky - jako Vánoce, 
Silvestr, Velikonoce, Valentýn, Haloween 
…Anebo ty ostatní. Ty, které předpokládají 
jen Váš zájem a chuť vytvořit prostor a čas 
na setkání s přáteli, blízkými nebo spolu-
pracovníky. Pokud máme důvod, a ten se, 
věřme, vždy najde, začínáme přemýšlet a tak 
trochu i plánovat. Důležité je odpovědět si na 
prvotní otázky.
• Příprava akce

Organizace oslavy na papíře je důleži-
tým pomocníkem, který bychom neměli 
vynechat. Soupis úkolů včetně časového 
harmonogramu a bodového scénáře akce 
nám pomůže předejít omylům a zmatkům. 
Navíc se díky uvedené soupisce úkolů rychle 
zorientujeme. Víme, co je hotovo, co ještě 
musíme zabezpečit a nebudeme se muset 
spoléhat jen na svoji paměť. Uvedené body 
by Vám v obecné rovině měly lépe pomoci 
se orientovat v první organizační a přípravné 
fázi plánování oslavy

•  Akce na klíč
Není již novinkou využít pro větší akci 

koordinátora nebo se spolehnout na kom-
pletní servis od profesionálů. Velké množ-
ství cateringových společností je dneska 
schopno kromě přípravy noblesních lahůdek 
a pestrého občerstvení, zorganizovat téměř 
jakoukoliv akci „na klíč..“
• Slavnostní proslov

Při zvlášť významných oslavách (svatby, 
promoce, kulatiny, večírek pro obchodní 
partnery) se očekává pár slov od hostitele 
nebo organizátora akce - slavnostní proslov 
k hostům. Často se jednotliví hosté vítají 
osobně se samotným hostitelem ihned při vstu-
pu do místnosti. Vyslovíme potěšení nad tím, 
že právě oni jsou našimi hosty. Pokud potře-
bují odložit svůj svrchní oděv, ochotně jim 
vyjdeme vstříc. Podle situace a typu oslavy 
nasměrujeme naše hosty, případně doprovo-
díme do prostor, kde by se měli usadit nebo 
vyčkat příchodu dalších hostů. Buď vy sami 
nebo lidé k tomu určení mohou nabídnout 
uvítací drink či drobné pohoštění.
• Vaše role hostitele

Dobrý hostitel si váží přátelských vazeb 
a pečlivě se o ně stará . Mít své přátele zna-
mená nebýt sám, ale umět žít ve společnosti 
ostatních. Co se od Vás očekává? Každopád-
ně vlídné přijetí Vašich hostů a pohostinnost. 
Nebudeme si odporovat pokud použijeme 
tvrzení, že v dnešní době se často těží, ať už 
v soukromém nebo pracovním životě, z dob-
rých kontaktů a přátelských vazeb. Úspěch 
jednotlivce se často počítá již od množství 
kontaktů a známostí. Člověk společenský 
se zkrátka vyzná.
• Vaše role hosta

Dostali jste pozvánku na party, oslavu, 
firemní večírek… Právě v této chvíli se mohou 
dostavit pocity radosti, ale i nejistota, oče-
kávání. Pokud se těšíme na party s přáteli je 
to většinou ok. Party zvládneme i s nějakým 

tím menším trapasem, nejde tu přece skoro 
o nic. Jenom o to pobavit se s někým, kdo 
touží po naší přítomnosti.
• Pozvánky a gratulace

Akci máme vymyšlenou, ale jaký zvolit 
  epéljen kaj ,ukzáto is emedalK .ínávzop pyt

oslovit své hosty. Být kreativní nebo zvolit 
formální vážnost. Pozvánka hodně napoví 
dopředu. Pokud chceme zaručenou účast, 
vyplatí se věnovat ji trochu pozornosti. Sa-
motná pozvánka by neměla hosty odradit, ale 
nalákat, případně vzbudit zvědavost a zájem.
• Manuál pro rodiče

Jste v roli rodičů a máte před sebou dět-
skou narozeninovou party. Pro tentokrát jste 
se rozhodli, že oslavu neodbudete dortem 
a zabaleným dárkem. Od slov k činům je ně-
kdy daleko. Inspirujte se naším rodičovským 
manuálem, který Vám nedá zapomenout ani 
na nejmenší detaily. Splňte co nejlépe sen 
Vašeho oslavence tak, aby si i sousedovic 
děti dlouho povídaly, jak to u Vás bylo báječ-
né, kouzelné a boží...

Pojďme si tedy rozebrat první krok a to jsou 
Odpovědi na otázky...

CO SLAVÍME…?
Rozdíl mezi dětskou párty, svatbou a os-

lavou kulatého výročí jistě netřeba připomí-
nat…

S KÝM BUDEME SLAVIT…?
Mít na starosti partu malých návštěvníků, 

skupinku seriózních spolupracovníků v ob-
leku a vázance nebo všehochuť generačně 
rozdílného příbuzenstva, to také zcela jistě 
ovlivní naše přípravy a plány.

JAK BUDE AKCE VELKÁ ROZSAHEM 
A KOLIK BUDE HOSTŮ…?

Seznam hostů je další krok v našem har-
monogramu. Od počtu hostů se odvíjí náš 
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Organizace v obci

SDH Mutěnice informuje

rozpočet oslavy a do jisté míry nám nastaví 
hranice, v jakém prostředí a kde se bude 
akce konat.

KOLIK JSME OCHOTNI DO OSLAVY 
INVESTOVAT…?

Ruku v ruce s předcházejícím bodem jde 
i rozpočet celkové akce. Na základě výše 
peněžité částky, kterou jsme se rozhodli 
uvolnit na oslavu, se budou rozvíjet nebo 
naopak usměrňovat naše plány. Vyplatí se 
proto stanovit, jakou horní hranici výdajů 
nesmíme překročit.

JAKÁ JE NAŠE PŘEDSTAVA O SAMOT-
NÉ ATMOSFÉŘE AKCE…?

Určitě máte jakousi představu, v jakém du-
chu by Vaše oslava měla proběhnou. Zda by 
měla být noblesní, romantická, ve sportovním 
duchu, tradiční, neokázalá, skromná a přá-
telská nebo naopak efektní, bombastická či 
neobvyklá.

KOLIK BUDE OSLAVA VYŽADOVAT 
ÚSILÍ…?

Troufáte si oslavu vytvořit a organizačně 
zabezpečit zcela sami, případně s pomocí 
přátel a rodiny, nebo je Váš čas příliš drahý 
a představa bezstarostného klidu natolik 
lákavá, že požádáte o pomoc profesionály? 
V prvním případě budete muset plánovat dál 
a soustředit se na své schopnosti. V druhém 
případě stačí shrnout Vaše představy, spo-
čítat hosty a peníze, a obrátit se na některou 
z cateringových nebo produkčních firem, 
které mají organizaci podobných akcí v na-
bídce. Ty zařídí, aby proběhlo vše tak, jak 
jste si naplánovali. Vás sice připraví o trochu 
toho tvůrčího úsilí, ale zase budete mít téměř 
jistotu, že se nesetkáte s větším problémem 
v podobě nezvládnuté akce. I zde se však 
vyplatí, při výběru té pravé firmy pro Vaše 
plány, být opatrní a vybírat s rozvahou.

ROZHODLI JSTE SE PŘI PŘÍPRAVĚ 
SPOLEHNOUT JEN SAMI NA SEBE…?

V případě, že jste se nerozhodli obětovat 
své nadšení ve prospěch pohodlnosti a klidu 
a chcete vytvořit oslavu zcela podle Vašich 
představ a scénáře, v tomto případě s chutí 
do díla. Vezměte si papír a tužku a napište 
si vše od Vašich představ až k podrobnému 
harmonogramu celé akce. Plánovat a odškr-
távat si splněné úkoly se vyplatí a většinou 
tak na nic nezapomeneme. Party shopy Vám 
umožní nakoupit veškeré potřebné drobnosti 
na Vaši oslavu.

POČÍTÁTE I S NEPŘÍJEMNOSTMI…?
Vzhledem k tomu, že se dějí i věci neoče-

kávané, zkuste si raději dopředu představit 
veškeré varianty, které Vám mohou Vaše úsilí 

  udeřpod is ijědar a tizakop oben titondohenz
zodpovězte otázku, jak byste v uvedeném 
případě reagovali. Spoléhat se, že vše nějak 
dopadne je mylné a ošidné. Nakonec, kdo by 
chtěl, aby celá oslava dopadla špatně. A to 
třeba jen proto, že začne zcela nevhodně 
pršet do zahradního grilu nebo Vám hosté 
rozlijí červené víno na Váš nový koberec. 
Rozhodně si však nenechte takovou drobnou 
nehodou zkazit celou oslavu. Pokud jste byli 
poučení hostitelé, určitě si poradíte. S mok -
rou variantou jste přeci taky dopředu počítali 
a gril jednoduše přenesete pod připravený 
party stan nebo pod krytou terasu. A špina-
vé nadělení na koberci nebo šatech může 
odstranit připravený odstraňovač skvrn. 
Důležité je si pamatovat, že i neočekávané 
příhody prostě patří k životu.

Pokračování příště 
Zdroj: mojeparty.cz

My, starší hasiči, máme březen spojen 
s termínem „měsíc požární ochrany“, bohu-
žel, jeho síla už vyčpěla a březen je často 
spojován pouze s „měsícem knihy“, ale po-
třebná prevence bezpečnosti chybí. 

 Tak jako každý rok na počátku jara si mu-
síme připomenout důležitou věc: Vypalování 
trávy a porostů, ale i spalování shrabaných 
hromad biologického odpadu, mívá tragické 
následky. Hlavním důvodem je vždy snaha uklidit 
suchou trávu, uschlé listí, roští i ostříhané 
větve stromů z našich pozemků, o které 
pečujeme. Svůj podíl na počtu požárů má 
kromě lidské nezodpovědnosti i počasí. Při 
silném větru se oheň často rozšíří mimo oh-
niště a rychle se vymkne kontrole, zasaženy 
pak bývají nejen rozlehlé travnaté plochy, 
ale i suchá vegetace, lesní porosty i lidská 
obydlí. Proto se obracím na všechny, na 
vás, abyste při úklidu svých zahrad, vinic, 
dvorků i předzahrádek plně využili možnosti 
uložení bio-odpadu do sběrných kontejnerů, 
kterých je v naší obci dostatek. Jejich vývoz 
je zajištěn  pravidelně, nemusíte nic pálit ani 
ostatním ničit ovzduší, a taky nemusíte risko-
vat porušení zákona „O vypalování porostů“ 
i následnou pokutu.

 Taky se chci zmínit i o tom, co se děje 
v našem sboru. V lednu se konala Výroční 
členská schůze SDH Mutěnice, kde se pro-
jednala kontrola úkolů roku 2016, odsouhla-

sil se plán práce pro rok 2017, odsouhlasilo 
se také navýšení členských příspěvků a byli 
jsme seznámeni s výsledky inventarizace 
majetku a s prací revizní  komise. V únoru 
proběhlo odborné školení členů zásahové 
jednotky a trénink mužstva s dýchacími pří-
stroji (i když připravenost mužstva prověřily 
i nahlášené požáry, u kterých tito členové za-
sahovali). V pátek 3. března odpoledne jsme 
se sportovně trochu odreagovali na bowlingu 
v Hodoníně, na 25.3. máme připravenou 
úklidovou brigádu a sběr železného šrotu. 
V dubnu pak „Pálení čarodějnic“ a v květnu 
Slavnostní mše svatá 7.5.2017 na oslavu 
patrona hasičů Sv. Floriana a týden poté 
si připomeneme 125. výročí založení SDH 
Mutěnice. 

 Dovolte mi, abych vás mohla pozvat v so-
botu 13. 5. 2017 v 15 hodin před radnici, 
kde bude naší jednotce slavnostně předán 
nový dopravní automobil DAL 1Z  Fiat Duca-
to. Předání se zúčastní představitelé obce, 
zástupci hasičů pro jihomoravský kraj, i zá-
stupci z okresu Hodonín. K dobré náladě 
nám zahraje CM Fanynka a zatančí děti ze 
souboru Mašlička a Sůček. Předání vyvrcholí 
slavnostním požehnáním nového auta, kte-
rého se ujme náš pan farář František Putna. 
Jste tedy srdečně zváni.

Ivana Blahová
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Vážení čtenáři, 
dovolte mi, abych Vás pozdravil prostřed-

nictvím těchto řádků v našem zpravodaji. 
Zimní čas je úspěšně za námi. Věřím, že 
každý z nás se rozloučil s velmi pěknou zimou 
(někdy až moc pěknou), a že se každý z nás 
těší na další a další slunný den, který ho 
v nadcházejícím čase čeká, a také nás nabije 
potřebnou energií do dalších činností, které 
máme v tomto roce před sebou. Rozběhl se 
nám už naplno náš kroužek pro děti a  pokud 
to jen trochu půjde, chtěli bychom  ještě 
více hodin v pracovním týdnu věnovat naší 
mládeži, usilovně na tom budeme pracovat, 
prozatím nic neslibujeme, uvidíme. Pokud 

Už několikátým rokem jsme byli pozváni na 
turnaj smíšených družstev do Kobylí, který 
je pořádán na druhý svátek vánoční. Letoš-
ní ročník byl pořádán trochu netradičně, 
protože se sešlo dostatek volejbalistů, kteří 
vyměnili vánoční atmosféru u plného stolu za 
zdravý pohyb. Organizátoři se proto rozhodli 
ponechat dvě družstva pohromadě a neroz-
dělovat je po jednotlivcích tak, jak je tomu 
zvykem u tohoto turnaje. Z Mutěnic nás přije-
lo celkem 8 sportovců: Jarmila Zámečníková, 
Dominika Miholová, Zuzana Kratochvílová, 
Terezie Mičolová, Ondřej Zámečník, Antonín 
Kratochvíla, Tomáš Mičola a z Čejkovic přijel 
Tomáš Šváb, který pravidelně hraje v neděli 

Soupeř byl ale proti a zlepšeným výkonem 
nás v druhém setu porazil a rozešli jsme 
se smírně 1:1 na sety. Díky lepšímu skóre 
jsme pak získali ještě jeden bod do tabulky. 
Konečné pořadí týmů na tomto turnaji tedy 

Ve spolupráci s hovoranským Sokolem 
máme možnost se účastnit volejbalového 
memoriálu v Dambořicích. Letos jsme složili 
tým, který sice nese název Hovorany, ale je 
složen převážně z hráčů, kteří hrají volejbal 
v Mutěnicích. Jarmila a Ondřej Zámečníko-
vi, Terezie a Tomáš Mičolovi a Tomáš Šváb 
z Čejkovic byli základním kamenem pro tým, 
který pravidelně jezdí na tento velmi pěkný 
memoriál. Další dva hráči tým doplnili z Hovo-
ran a mohli jsme vyrazit vstříc volejbalovému 
klání. Týmů bylo na turnaji 5, a to Hodonín, 
Velké Pavlovice, Moravský Žižkov, Hovorany 
a pořádající Dambořice. V jednotlivých utká-
ních bylo vidět, že jsou mezi týmy výkonnost-
ní rozdíly, třešničkou na dortu bylo poslední 
utkání a hned o první místo v celkové tabulce 
mezi celky Hovoran a Hodonína. Ostatní 
týmy se podělily o zbylé pozice. Na posled-
ním místě v turnaji se umístil tým z Velkých 

Krásné jaro všem

Štěpánský turnaj ve volejbale v Kobylí

Novoroční klání v Dambořicích

2. ročník volejbalového turnaje smíšených družstev

Druhou únorovou sobotu proběhl v tělo-
cvičně ZŠ Mutěnice 2. ročník volejbalového 
turnaje smíšených družstev, který se letos 
přesunul z letního venkovního hřiště do zimní 
tělocvičny. Do turnaje se přihlásily kromě 
dvou domácích družstev také týmy z Velkých 
Pavlovic, Kobylí, Brna a jedno smíšené druž-
stvo jsme poskládali na místě z hráčů, kteří 

S O K O L
bylo: 1. Hustopeče, 2. Mutěnice, 3. Kobylí, 
4. Břeclav. Celé odpoledne bylo provoněno 
vánočním cukrovím, přátelským posezením 
a dobrou náladou, která k podobným akcím 
neodmyslitelně patří.

Pavlovic, předposlední místo obsadil velmi 
nadějný tým mladíků z Moravského Žižkova, 
na třetí pozici skončily domácí Dambořice. 
O již zmíněné dvě pozice jsme svedli bitvu 
s týmem z Hodonína. Utkání to bylo velmi 
vyrovnané, v prvním setu rozhodoval až po-
slední možný bod a set jsme vyhráli v poměru 
20:19. Druhý set se nesl v podobném duchu, 
přetahovali jsme se o každý bod a jak to na 
finále má být, rozhodovala až koncovka setu. 
V této bitvě jsme byli úspěšnější a po zásluze 
jsme slavili i výhru v druhém setu a následně 
i celkové prvenství, které jsme mimo jiné 
obhajovali z minulého roku. Podařilo se. Na 
závěr ještě pořadatelé uspořádali pro zájem-
ce dvousetovou bitvu pro ty, co si chtějí ještě 
zahrát jen tak. I tato hra nabídla řadu pěkných 
volejbalových momentů a pěkně zakončila 
první volejbalový turnaj tohoto roku. Nezbývá 
nám, než se těšit na další ročník.

byli navíc a nazvali ho Pozdní sběr. Jedno 
z domácích družstev bylo v základní skupině 
s týmy z Kobylí a z Brna, ve druhé skupině 
byli opět domácí spolu s celkem z Velkých 
Pavlovic a s Pozdním sběrem. 

Po odehrání základních skupin vzešli 
soupeři pro další část turnaje, a to dvě 
semifinále, v prvním se  utkaly týmy Sokol 

máte někdo zájem začít s aerobikem nebo 
volejbalem, tak neváhejte se na nás obrátit, 
rádi Vás mezi sebou přivítáme.

Cvičíme a hrajeme v tělocvičně ZŠ Mutě-
nice, vchod zezadu

Volejbal hrajeme 3x týdně, a to úterý – 
ženy od 19:00, čtvrtek – mix od 19:00 a ne-
děle – mix od 17:00

Aerobik cvičíme 2x týdně, a to pondělí 
a středa od 20:00

Připojuji přehled akcí, které jsme ať už 
pořádali nebo, na kterých jsme se účastnili 
v rámci našeho spolku T. J. Sokol Mutěnice 
za uplynulou zimu. 

v Mutěnicích už řadu let. Družstva Hustopeč, 
Mutěnic, Kobylí a Břeclavi hrála systémem 
každý s každým. 

V prvním zápase jsme se utkali s Hustope-
čemi, na které jsme nestačili v závěru obou 
setů a po zásluze jsme odešli poraženi. 
V dalším zápase jsme se utkali s pořádajícím 
Kobylím. Toto utkání pro nás mělo zvláštní 
náboj, neboť jsme propůjčili naše dvě hráč-
ky, Dominiku a Terezii právě do kobylského 
týmu. Utkání se vyvíjelo pro nás příznivě, 
a tak jsme z něj odešli jako vítězové. V po-
sledním utkání svátečního dne se proti nám 
postavil tým z Břeclavi. První set jsme vyhráli 
a těšili se i na podobný průběh toho druhého. 
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konec po vyrovnaném průběhu celého klání 
radoval tým z Kobylí, který hrál pod jménem 
Sodovky. Celkové výsledky jsou 

1. Sodovky Kobylí
2. Hrnek Brno
3. Pozdní sběr
4. Sokol Mutěnice
5. Sokol Mutěnice
6. Sokol Velké Pavlovice
Věřím, že se všichni zúčastnění dobře bavi-

li, že si dostatečně užili tuto únorovou sobotu.
Na závěr chci poděkovat celému realizač-

Mutěnice a Sodovky Kobylí a ve druhém 
proti sobě nastoupila družstva Pozdní sběr 
a Hrnek Brno. Souboj o páté místo svedli 
místní Sokolové s týmem z Velkých Pavlovic. 
Jako radostnější z obou semifinále odcházeli 

hráči z celků Kobylí a Brno, kteří se na závěr 
celého dne utkali ve finále o putovní pohár. 

Toto finále přineslo nejlepší volejbal z celé-
ho dne a musím říct, že se tyto týmy právem 
utkaly o prvenství v turnaji. Z vítězství se na-

nímu týmu, který se na akci podílel, a velký 
dík patří všem sponzorům, kteří nám věnovali 
ceny do turnaje. 

V rámci našeho turnaje jsme podpořili 
dobrou věc a uspořádali jsme malou sbírku 
pro malého Matěje, který má nelehký osud. 
Na této akci jsme vybrali malou sumu peněz, 
kterou jsme mu věnovali. Za tuto podporu Vám 
patří všem VELKÝ DÍK.

Pokud někdo má zájem dozvědět se více 
o Matějovi, může navštívit stránky www.
promateje.cz

Dalším z turnajů, na který jsme se jako 
Sokol Mutěnice přihlásili, byl ženský turnaj 
v Hodoníně, který pořádá paní Bařinová 

Ženský turnaj v Hodoníně

již řadu let. Tento velký turnaj se pořádal 
druhou březnovou sobotu ve sportovní hale 
na „Lipovce“. Jedná se o velký turnaj týmů 

z blízkého či širokého okolí. Má i mezinárodní 
účast, protože hráčky z nedalekého Holíče 
jezdí snad od prvního ročníku a poslední 
roky se k nim připojují i volejbalistky z Trnavy. 
Naše děvčata byla nalosována do základní 
skupiny spolu s Ratíškovicemi, Orlem Veselí 
nad Moravou a Vnorovy. Do turnaje vstoupila 
porážkou s Orlem Veselí nad Moravou. Poté, 
po zlepšeném výkonu, porazila Ratíškovice 
a Vnorovy, čímž si zaručila postup ze skupiny 
z druhého místa a tím i boje o celkové 4. – 6. 
té místo v nadstavbové části. Do této skupi-
ny se probojovaly také hráčky z Prostějova 
a Holíče. Obě utkání přinesla pěkný volejbal, 
spoustu pěkných výměn a řadu přesných 
smečí, zejména u hráček z Holíče. Nutno 
přiznat, že oba celky byly v této skupině 
lepšími a po zásluze jsme odcházeli dvakrát 
poraženi. Nicméně je také nutno říct, že tým 
z Holíče několik let úspěšně stanul na stup-
ních pro vítěze tohoto turnaje. Nesmím ale 
taky opomenout kvalitu hráček z Prostějova, 
které jsou na tom rok od roku lépe a daří se 
jim stále stoupat tabulkou výš a výš, jen tak 
dále. Nakonec jsme v turnaji dosáhli na 6. 
místo, za což patří našim volejbalistkám velká 

gratulace. Celkovým vítězem turnaje se stalo 
družstvo z Trnavy, pořádající Hodonín byl 
druhý a Orel Veselí třetí.

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

Obecní úřad Mutěnice ve spolupráci s Charitní pečovatelskou 
službou nabízí lidem, kteří pro svůj věk a zdravotní problémy 
nezvládají péči o svou osobu, volné byty v domě s pečovatel-
skou službou v Mutěnicích. Možnost nahlédnutí a informace po 
telefonické domluvě.

Kontakt:
731 134 258  Jitka Koperová – vedoucí služby
737 234 097  Stanislava Holešínská - pečovatelka
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NAŠE VINOHRADNICTVÍ - VINAŘSTVÍ

Elektronická evidence tržeb v malém vinařství 

Charita Česká republika pořádá každoročně dobročinnou akci zvanou 
Tříkrálová sbírka. Sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás a její výtěžek 
je určen na pomoc handicapovaným, nemocným, matkám s dětmi v tísni 
a dalším jinak znevýhodněným skupinám lidí, a to zejména v regionech, ve 
kterých sbírka probíhá. 

V naší obci Tříkrálová sbírka probíhala dne 7.ledna 2017. Koledování se 
zúčastnilo 24 skupinek a výtěžek z této sbírky je 76.746,- Kč. Jako podě-
kování tříkrálovým koledníkům se uskutečnila v Hodonínském kině filmová 
představení. Jako další poděkování plánujeme pro děti promítání ve farní 
klubovně.

Děkujeme všem štědrým dárcům i koledníkům a poděkování patří i chase 
a paní Prčíkové za ochotu při zapečetění, rozpečetění a počítání poklad-
niček TKS.

Pracovnice 
CHPS Mutěnice

EET pomalu ale jistě „zachvacuje“ jeden 
obor, provozovnu a obchůdek za druhým. 
Vinařství, mám na mysli malé vinaře, kteří 
prodávají svá vína, nebudou výjimkou.  Nej-
prve malá rekapitulace. Zavedení EET je 
rozděleno do čtyř fází.

V první fázi, která vstoupila v platnost 1. 
12. 2016, byly povinny zavést EET    pohos-
tinské, ubytovací a stravovací služby.

Druhá fáze vstoupila v platnost 1. 3. 2017, 
tedy nedávno. Zde již musí evidovat své tržby 
všichni, kdo dělají tzv. přeprodej zboží – tedy 
nákup a prodej, dále zprostředkování obcho-
du, internetové obchody atd. Nevztahuje se 
na prodej vlastních produktů.

Třetí fáze vstoupí v platnost 1. 3. 
2018. A to je datum, které se dotkne 
všech malých a středních vinařů, kteří 
prodávají vlastní produkci vína. Vlast-
ní produkce je výroba vína z hroznů 
vypěstovaných přímo vinařem, ale za 
vlastní produkci se počítá i víno vyro-
bené z hroznů nakoupených jak v ČR, 
tak i z dovozu. Dále se EET vztahuje i na 
prodej hroznů, sazenic, výrobu ovocných 
i hroznových moštů, nealko nápojů.                                                                   
Před přijetím první evidované tržby se 
musí každý, kdo prodává své víno nebo 
další  produkt , přihlásit a  podat tzv. auten-
tizační údaje. Na základě tohoto přihlá-
šení je mu správcem daně vydán název 
uživatele, tzv. login. Toto všechno lze 
zjistit a provést na www.etrzby.cz nebo 
na infolince EET 225 092 392.

Čtvrtá fáze vejde v platnost vzápětí,  
1. 6. 2018. Ta zahrnuje drobné řemeslníky, 

služby, jako např. kadeřnice, maséry a po-
dobné činnosti.

Existují však výjimky, kdy podnikatel či 
vinař není povinen svou tržbu evidovat elek-
tronicky. První je „ojedinělý příjem“. Je to 
výjimečný příjem, kdy vinař prodává např. 
odzrňovač, lis, sudy či další vybavení sklep-
ního hospodářství. Další je „minoritní čin-
nost“(doplňková). Je to souběžně prováděná 
činnost podnikatele vedle své hlavní činnosti. 
Roční tržba nesmí překročit 175 000 Kč 
a může tvořit maximálně 49% příjmů dané 
provozovny. Další výjimkou je konání plesů, 
zábav, jednorázových akcí pořádaných 
spolky, kluby, dalšími organizacemi. Dále 
z EET jsou vyloučeny samosprávní celky 
a obce. Není – li si někdo jistý, jak má konat 
v EET, je možné podat ke svému správci daně 
(FÚ) žádost o vyjádření, to je tzv. „závazné 
posouzení“. Správní poplatek činí 1000 Kč 
a platnost tohoto ZP je po dobu tří let.

Pro vinaře, kteří prodávají svá vína, je 
momentálně důležité, že v letošním roce, při 
všech akcích jako jsou dny otevřených skle-
pů, výstavy vín a další, není ještě povinnost 
mít zavedenou EET. A další roky to budeme 
muset zvládnout i s EET. Je to sice určitá 
komplikace, protože technické vybavení 
a zavedení internetu do provozoven není 
někdy jednoduché a vyžaduje především 
určité finanční náklady.  Ale jak to všechno 
bude, ukáže čas!

Hodně skvělých vín z kvalitního ročníku 
2016 přeje

Vladimír Trávník 
Podklady čerpány na školení vinohradníků  

a vinařů 7. 2. 2017 v Hustopečích.
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S P O R T
M U T Ě N I C K	Ý			F	O	T	B	A	L

Letošní zimní příprava probíhala podle 
stejných not jako v minulých letech. Všechna 
mužstva se buď v tělocvičně, na naší umělé 
trávě nebo v okolních terénech připravovala 
na jarní fotbalové boje. Starší přípravka a část 
mladší přípravky a také mladší a starší žáci 
znovu hráli tradiční dlouhodobé okresní 
halové ligy. A-mužstvo, dorostenci a ženy 
se převážně připravovali v domácích pod-
mínkách za využití naší umělé trávy a nebo 
příhodných okolních terénů. Cíl všech je 
jasný. Držet prapor Mutěnic stále stejně 
vysoko a hlavně lidem čas od času udělat 
radost! A to se nám díky všem obětavcům 
zatím snad celkem daří.

Starší	přípravka se opět zúčastnila turna-
jů v rámci Okresní halové ligy. Z šestičlenné 
skupiny celkem suverénně postoupila do 
finálového turnaje. Na domácím turnaji v Mu-
těnicích byla na 3., tedy medailovém místě, 
dvakrát byla druhá a vyhrála turnaj v Lužicích 
(pořadatel Čejč). Sedmý turnaj, finálový, ve 
kterém se představí 6 nejlepších mužstev 
okresu Hodonín, se odehraje v sobotu 8. 
dubna ve sportovní hale v Hodoníně.

Mladší	přípravka se nakonec vinou ne-
mocí a užšího kádru z Okresní halové ligy 
odhlásila. Ale i tak nakonec většina chlapců 
s jedním šikovným děvčetem nepřišli zkrátka. 
Hojně totiž doplňovali mužstvo Čejkovic, tak-
že si nakonec zahráli většinu turnajů. Navíc 
sehráli i několik přípravných utkání a hlavně 
poctivě trénovali v naší tělocvičně.

Mladší	a	starší	žáci se znovu zúčastnili 
Okresní halové ligy v Lužicích, kterou jsme 

před lety zakládali a zatím jsme se zúčastnili 
všech ročníků. Letos se jak v kategorii mlad-
ších, tak i v kategorii starších žáků turnaje 
zúčastnilo 12 mužstev. Mladší žáci obsadili 
nakonec v základní části 8. místo, ve finálo-
vém klání si ještě o příčku polepšili. Starší 
žáci skončili po základní části na vynikajícím 
3. místě a stejné umístění vybojovali ve finá-
lovém turnaji, čímž zopakovali umístění z loň-
ského ročníku. V utkání o 3. místo porazili 
velkého rivala, spojené družstvo Ratíškovic 
a Dubňan 2:1.  Nejlepším střelcem mužstva 
a druhým v celkovém pořadí byl Marek Mok-
ruša, nejužitečnějším hráčem podle trenérů 
byl František Lamáček.

Dorostenci v rámci přípravy odehráli 
a ještě odehrají několik přátelských utkání. 
Potěšitelné je, že v dorostu se velmi dobře 
adaptují věkem ještě starší žáci. Naopak 
přístup řady kmenových hráčů je velmi špat-
ný a opět prosakují další informace o konci 
s fotbalem u dalších kluků. Nevím, proč je 
takový problém jít alespoň 1x týdně na tré-
nink a o víkendu odehrát zápas?! Bohužel, 
s tím nic nenaděláme, ale způsobuje nám to 
velké komplikace. Většina kluků hraje fotbal 
od první třídy a už přechod do dorostu, kde 
přitom na hráče neklademe určitě žádné 
velké nároky, je velmi kritický. Apeluji tímto 
i na rodiče, zda není lepší, když má syn pře-
ce jen nějaký zájem a učí se, když ničemu 
jinému, tak alespoň pouhé odpovědnosti ke 
kolektivu, než se jenom potulovat po dědině 
a dělat neplechu!? 

Ženy se přes zimu zúčastnily turnaje v naší 
tělocvičně, který se jim „slavně“ podařilo 

vyhrát. Jinak se znovu připravovaly na naší 
umělé trávě a v tělocvičně a sehrály, či ještě 
sehrají několik přípravných utkání. Na jaře 
by měly být dobře připraveny a posíleny 
o Sabinu Pavkovou, která by se měla vrátit 
do Mutěnic ze slovenské Myjavy.

A-mužstvo poprvé pod trenérem Zemán-
kem opustilo domácí zázemí a vydalo se 
na kondiční soustřední do Štítné nad Vláří. 
Účast byla hojná, podmínky dobré, a tak 
by fyzická kondice neměla být problémem. 
Určitě se nejedná o nějaký zbytečný luxus, 
vždyť na soustředění běžně jezdí i mužstva 
z nižších krajských soutěží. Výsledky v pří-
pravě měly stoupající křivku, což bylo ale 
samozřejmě dáno i kvalitou soupeřů, vždyť 
jsme se střeli se třemi divizními a dvěma 
třetiligovými soupeři. Herně jsme nestačili 
snad jen na úvod s Hodonínem, jinak jsme 
se všemi sehráli vyrovnaná utkání. V pěti 

posledních zápasech jsme navíc nenašli 
přemožitele. Naštěstí se nám snad až na vý-
ron kotníku Lukáše Koplíka v závěru přípravy 
vyhýbala vážnější zranění. Kádr pro jarní část 
je uzavřen, mužstvo doplnili jenom navrátilci 
Pavel Hanák a Matěj Valíček, kteří poctivě 
a zodpovědně absolvovali celou přípravu. 
Naopak nám na jaře kromě zraněného Válka 
bude chybět i Pavel Varmuža, který je dlou-
hodobě v zahraničí a do Starého Poddvorova 
(okresní přebor) nejspíše zamíří dvojice 
mladíků Jakub Pavelka a Karel Růžička. 
Bohužel z toho radost nemáme, ale kluci se 
vůbec nezapojili do zimní přípravy, což je pro 
ně, ale pochopitelně i pro nás, velká škoda. 

Jarní cesta našich borců za vítězstvím 
v krajském přeboru začne na hřišti Sparty 
Brno v	 sobotu	 18.	 března	 v	 15.00. Na 
našem stadiónu Pod Búdama se poprvé 
představíme až o dva týdny později, kdy 

Na soustřední A-mužstva panovala dobrá nálada!
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Blahopřání

Společenská kronika
 75 let
 13.01.1942 Marta Lišková    
 24.01.1942 Rosalie Witošová   
 15.02.1942 Josef Hodes      
 21.02.1942 Karel Skočík   
 23.02.1942 Františka Skočíková 
 26.02.1942 Jozef Koža    
 02.0.3.1942 Osvald Petrčka   
 09.03.1942 Vlasta Dubinová  
 24.03.1942 František Bíza 
 27.03.1942 Josef Svoboda 
 27.03.1942 Josefa Špičáková 
 
 80 let:
 07.01.1937 Marie Ševčíková    
 18.01.1937 Květoslava Brablcová  
 23.01.1937 Bohumil Balaštík    
 08.02.1937 Marie Koubková   
 01.03.1937 Josef Bayer    
 04.03.1937 Ladislav Trávník   
 16.03.1937 Marie Mokrá    

přivítáme Moravský Krumlov. Hracím dnem 
domácích utkání bude opět neděle. Tak teď 
už jenom stačí přijít…

Závěr
Všem občanům Mutěnic přejeme krásné 

prožití Velikonoc a pohodové a krásné celé 
jaro! A také vám chci popřát hodně dobrých 
zpráv, třeba v podobě vítězství našich muž-

stev. A hlavně, abychom se řídili zdravým 
rozumem a hodnotili lidi podle toho, co dělají 
a ne podle toho, co naslibují a napovídají. Tak 
jak je tomu bohužel v poslední době i v Mutě-
nicích zvykem. Třeba v našem klubu je těch 
slušných a pracovitých lidí naštěstí pořád 
hodně, za což jsem upřímně rád!

 
Petr Blaha

Turnaj halové ligy starší přípravky v Mutěnicích třetí místo

 85 let:
 04.03.1932 Stanislav Bukovský       
 11.03.1932 Božena Bízová                

 90 let:
 03.03.1927 Anežka Šindarová      
 29.03.1927 Anežka Bílková          

 91 let:
 02.02.1926 Ludmila Brzáková     
 03.03.1926 Anežka Ištvánková    

 92 let:
 03.03.1925 Božena Zubková        

 93 let:
 01.03.1924 Ludmila Sečková        

 94 let:
 08.01.1923 Marie Vaculovičová     
 10.02.1923 Olga Vaculovičová        

 96 let:
 24.02.1921 Matěj Dubina   

Sňat ky

 18.02.2017 Jan Lamač Zahradní
  Michaela Tereková Zastávka u Brna
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Narození

Úmrtí

Hana Svobodová
matrikářka

 19.12.2016 Jana Kominácká Nová ve věku 64let
 20.12.2016 Stanislav Bíza Nová ve věku 62let
 30.12.2016 Marie Patrmanová Havlíčkova ve věku 85let
 03.01.2017 Terezie Vaculíková Lipová ve věku 87let
 02.01.2017 Josef Kotásek Družstevní ve věku 78let
 05.01.2017 Eva Šedová Brněnská ve věku 70let
 07.01.2017 Pavel Šeda Brněnská ve věku  49let
 10.01.2017 Josef Vagunda-Drgáč Slovácká ve věku 81let
 11.01.2017 Petr Mokruša Jižní ve věku 79let
 13.01.2017 Ludvík Knedlík U Obory ve věku 80let
 17.01.2017 Cyril Sobek Družstevní ve věku 83let
 18.01.2017 Eva Švábenská Květná ve věku 64let
 01.02.2017 Bohumil Hlavinka Nedělní ve věku 75let
 08.02.2017 Julius Vagunda-Drgáč Hodonín ve věku 85let
 19.02.2017 Libuše Škopíková Slovácká ve věku nedož. 91let
 22.02.2017 Jaroslav Škrobák Hodonínská ve věku 87let
 25.02.2017 Josef Dubina Vinařská ve věku nedož. 67let
 01.03.2017 Miroslav Vala Havlíčkova ve věku 70let

 08.10.2016 Jakub Kratochvíla Hasičská
 16.10.2016 Amálie Václavovičová Havlíčkova
 06.12.2016 Sebastián Ištvánek Brněnská
 12.12.2016 Bronislav Kratochvíla Slovácká
 20.12.2016 Jason Havlík Brněnská
 06.01.2017 Patrik Fiřt Údolní
 19.01.2017 Tomáš  Mísař Tržní
 08.02.2017 Klaudie Buchtová Moravská
 16.02.2017 Anna Lamáčková Školní
 17.02.2017 Jan Hesek Hodonínská
 15.03.2017 Magdaléna Forchová Vincence Bednáře

Vepřové hody

Živý betlém

Vepřové hody

Živý betlém
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