2017

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

Z OBSAHU

Slovo starosty (str. 1)
Z Galerie mutěňáků (str. 8)
Školství (str. 12)
Mutěnický biatlon (str. 30)
Choroby ve vinicích (str. 36)
Mutěnický fotbal (str. 40)

Kreslení za knihovnou

Škola v přírodě

SLOVO STAROSTY
se vydáte kamkoliv, přeji vám krásné počasí,
bohaté zážitky a cestu bez problémů a kolon.
A hlavně šťastný návrat!

Jaro, které snad ani jarem nebylo, a ani
jsme ho málem nezaregistrovali, nám dnem
letního slunovratu končí a začíná léto. Děti
dostanou vysvědčení, zabouchnou za sebou
školní dveře a hurá na prázdniny. Učitelé si
také na chvíli oddechnou, protože poslední
dny školy bylo na dětech hodně znát, že se
blíží prázdniny.
Zdlouhavá práce začíná na vinicích, zelené
práce a ošetřování vinic jsou základem pro
dobrou úrodu a dobrá vína.
Také práce v obci jsou v plném proudu.
Dokončuje se sanace suterénu kulturního
domu, pracuje se na opravě schodů do kostela, připravuje se rekonstrukce informačního
centra a pracovníci skládky mají plné ruce
práce s údržbou zeleně a zelených ploch.
Přesto, že moc neprší, tráva roste pořád…
Na letní období je také pro naše občany
a turisty připravena spousta kulturních akcí,
snad jejich zdárnému průběhu bude přát
počasí…
Léto a prázdniny jsou také dobou dovolených a odpočinku, alespoň na pár dní. Ať už

MVDr. Dušan Horák, starosta obce

Zprávy z radnice
Kalendářně sice ještě ne, ale počasím už
určitě je léto v plném proudu. Po tuhé zimě
je dobře, že slunce nám dodává tu správnou
energii. Určitě to většina z nás přivítala.
Jsem rád, že je hotové dětské hřiště a naši
malí se tam mohou vyřádit. Jen bych rád
požádal rodiče, aby na své děti dohlédli a nedovolili jim vyhazovat kamení z dopadových

ploch a hlavně je házet na jiná sportoviště
v okolí. Ono i malý kamínek při volejbale,
tenise nebo fotbalu dokáže udělat nepříjemné zranění. Tak Vás proto prosím o trochu
obezřetnosti.
Co se týká budování ulice Pelcová, tak
se nám podařilo podepsat se všemi majiteli
pozemků, kterých se rekonstrukce týká,
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smlouvy o právu provést stavbu na cizím
pozemku, a vyřizujeme stavební povolení.
Píšu to proto, že jsem v minulém čísle psal
o tom, že v polovině roku bychom snad mohli
začít s pracemi. Tak o tyto procesní věci se
nám to oddaluje.
Na ulici Slovácká se buduje opatření proti
případné přívalové vodě od Obory. Já ale
doufám, že už budou pozemkové úpravy

definitivně schválené a my budeme moci
vybudovat záchytný poldr nad Oborou, který
tuto problematiku vyřeší. Jak znám ale zákon
schválnosti, tak začnou chodit deště z vinohradů a máme tady opět problém s vodou
a hlínou na ulici Vinařská.
No snad se aspoň letos všem problémům
vyhneme a užijeme si léto a prázdniny v klidu.
Petr Bíza, místostarosta obce

Usnesení ze XIV. Veřejného zasedání ZO Mutěnice
konaného dne 20.3.2017 v sále Kulturního domu
v Mutěnicích
A. ZO vzalo na vědomí
1. Zápis ze IV. zasedání kontrolního výboru
2. Zprávu technického dozoru investora
o průběhu stavebních prací na akci „Rekonstrukce interiéru Kulturního domu
Mutěnice a sanace – I PP
3. Dodatek č. 1 ke schválenému rozpočtu
Obce Mutěnice na rok 2017

4.
5.

B. ZO schválilo:
1. Zrušení obecně závazné vyhlášky č.
1/2009 a č. 2/2009
2. Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
Obce Mutěnice na rok 2017 na základě
žádosti Římskokatolické farnosti Mutěnice za účelem úhrady nákladů spojených
se stavebními úpravami schodiště u kostela sv. Kateřiny v Mutěnicích až do výše
3 000 000,-Kč.
3. Smlouvu o poskytnutí účelové dotace
z rozpočtu Obce Mutěnice mezi Obcí
Mutěnice a Římskokatolickou farností
Mutěnice za účelem úhrady nákladů spo-

6.

7.
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jených se stavebními úpravami schodiště
u kostela sv. Kateřiny v Mutěnicích až do
výše 3 000 000,-Kč.
MPZ obce č. 3/2017 – prodej pozemku
p.č. 1678/17, 1 m2, cena 500,-Kč/m2,
manželům Zimolkovým, Mutěnice
Smlouvu u budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 1030036119/001 mezi
Obcí Mutěnice a společností E.ON
Distribuce České Budějovice – „Mutěnice, Nádražní, příp. k NN Doležal“,
p.č.1134/4 v k.ú. Mutěnice
Smlouvu u budoucí Smlouvě o zřízení
věcného břemene č. 8800082438/1/
BVB/P mezi Obcí Mutěnice a GasNet,
s.r.o. Ústí nad Labem – p.č. 162/23 v k.ú.
Mutěnice
Smlouvu budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Obcí Mutěnice a VaK
Hodonín, a.s. – „Mutěnice, ul. Vinařská
vodovod, p.č. 1927/1, 1928/3, 2472/8,
1930/1, 1363/22, 1363/23, 1363/17,
1275/46, 1275/3 v k.ú. Mutěnice

8. Způsob zástavby lokality „Za Fišmanovým“ pro výběrové řízení na projektanta
ve variantě samostatně stojících RD
9. Celkový návrh rozpočtových nákladů
včetně doposud odsouhlasených i navrhovaných změn varianta č. II na akci

„Rekonstrukce interiéru Kulturního domu
Mutěnice a sanace“
10. Dar z rozpočtu Obce Mutěnice na varhany ve Svatovítské katedrále v Praze ve
výši 1,-Kč/obyvatele

Směrnice pro omezení provozu
mezi vinnými sklepy v Mutěnicích
Směrnice se odvíjí od projektové dokumentace výstavby komunikací mezi sklepy z roku
2003, dále byla konzultována s nezávislým
projektantem a především by měla předejít
nepříjemným zkušenostem z dřívější doby,
kdy docházelo v souvislosti se stavebními
pracemi k poškozování např. místní komunikace, vodovodního řadu, samotných vinných
sklepů apod.

Z důvodu vzniklých škod provozem těžké techniky při výstavbě v lokalitě vinných
sklepů Pod Bůdama, byl provoz motorových vozidel omezen dopravní značkou B
13 „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá
hmotnost přesahuje váhu 3,5 t“. Pro vjezd
těžší mechanizace byla zpracována a Radou
obce schválena směrnice, která stanovuje
podmínky pro udělování povolení ke vjezdu
vozidel s hmotností nad 3,5 t do této lokality.

Podmínky pro udělování povolení k vjezdu vozidel
s hmotností nad 3,5 t do lokality vinných sklepů v Mutěnicích

Při udělování povolení ke vjezdu do lokality
vinných sklepů v Mutěnicích, kde je vjezd
omezen dopravní značkou B 13 „Zákaz
vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost
přesahuje váhu 3,5 tuny“ se postupuje takto:

3) povolení se vydává max. na dobu 3 měsíců
4) v případě déle trvajících stavebních prací
(výstavba vin. sklepu, apod.) se žadatel
na místě stavby domluví s pověřeným
pracovníkem obce (strážník, starosta,
místostarosta) na určité komunikaci,
která bude dlouhodobě využívána vozidly s povolením, tedy těžšími než 3,5 t.
Tato komunikace bude před zahájením
a po dokončení stavebních prací fyzicky
zkontrolována.

1) povolení se vydá pouze vozidlům, jejichž
okamžitá hmotnost nemůže přesáhnout váhu 16 tun
2) žadatel o povolení předloží při žádosti
malý tech. průkaz a zelenou kartu od
vozidla, případně pojištění odpovědnosti
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5) povolení vydává strážník OP nebo zastupující osoba v písemné podobě a to
s označením typu vozidla a jeho celkové
hmotnosti, registrační značkou a dobou
platnosti, na kterou se povolení vydává.
Výjimečně se může povolení vydat firmě,
která stavbu zabezpečuje.
6) žadatel je vyrozuměn, že povolení ke vjezdu ho nezbavuje odpovědnosti za škody
způsobené vozidlem v dané lokalitě,

což stvrzuje svým podpisem. Ty budou
hrazeny ze zákonného pojištění tohoto
motorového vozidla, případně z pojištění
odpovědnosti podnikatele a právnických
osob.
Schváleno RO Mutěnice, č.j. 1022/01/06
dne: 1. 6. 2017
František Dubina, strážník OP

Cenová kalkulace stočného
za 1 m odkanalizované odpadní vody r. 2016
dle skutečných nákladů
3

Předběžná
kalkulace

Nákladové položky
1. Materiál

Skutečnost
0

0

0

0

2. Energie

600 000,-

575 551,-

2.1 – elektrická energie

600 000,-

575 551,-

1 290 000,-

1 253 359,-

3.1. – přímé mzdy

860 000,-

834 461,-

3.2. – ostatní osobní náklady

430 000,-

418 898,-

1.1 - surová voda podzemní + povrchová
1.2 – pitná voda převzatá + odpadní voda předaná
1.3 - chemikálie
1.4 – ostatní materiál

2.2. – ostatní energie ( plyn, pevná a kapalná)
3. Mzdy

4. Ostatní přímé náklady

1 263 000,-

1 225 576,-

4.1 – odpisy a prostředky obnovy infr. majetku

220 000,-

253 482,-

4.2. – opravy infrastrukturního majetku

250 000,-

202 731,-

4.3. – nájem infrastrukturního majetku

500 000,-

500 000,-

23 000,-

20 032,-

4.4. – poplatky za vypouštění odpadních vod
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4.5. – ostatní provozní náklady externí

270 000,-

249 331,-

6. Výrobní režie

50 000,-

22 609,-

7. Správní režie

280 000,-

346 254,-

4.6. – ostatní provozní náklady ve vlastní režii
5. Finanční náklady

8. Úplné vlastní náklady

3 483 000,-

3 423 349,-

A Hodnota infrastrukturního majetku podle VÚME 133 401 622,-

140 305 636,-

B Pořizovací cena provozního majetku

133 401 622,-

140 305 636,-

4
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D Voda odpadní odv. fakturovaná

121 130

124 327

E – z toho domácnosti

105 626

107 415

F Voda srážková fakturovaná

8404

8404

9. JEDNOTKOVÉ NÁKLADY

26,89

25,79

3 483 000,-

3 423 349,-

C Počet pracovníků

10. Úplné vlastní náklady
11. Kalkulační zisk 0%

0,-

146 000,-

12. Celkem ÚVN + zisk

3 483 000,-

3 569 349,-

129 534

132 731

14. CENA pro stočné

26,89

26,89

15. CENA stočné + DPH 15%

30,92

30,92

13. Voda fakturovaná odpadní + srážková

V Mutěnicích 13. 04. 2017

Vypracoval: Hana Sedlářová
Schválil: Petr Blaha DiS. – jednatel
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Odpadové hospodářství
Skládka Hraničky, spol. s r.o. Mutěnice			
Provoz: skládka TKO
Kalkulace komunálního odpadu - rok 2016 (dle skutečných nákladů)		
9599 tun odpadu 		

20630 tun

Skutečnost
19599 tun

Kč/t

Kč/t

Kč celkem

1. Přímý materiál

44,05    

38,49    

754 362

1.1. Nafta

40,33

36,15

708 537

3,71

2,34

45 825

134,63

146,22    

2 865 863

2,42    

3,24    

63 478

160,99    

158,47    

3 105 798

4.1. Opravy a údržba

62,18    

44,74

876 846

4.2. Odpisy majetku

8,53

16,49

323 208

4.3.Zdravotní a soc. poj.

45,78

49,72

974 393

4.4. Nájem

38,78

40,82

800 000

5,73

6,70

131 351

Kalkulační položka

Kalkulace

1.2. Olej
2. Přímé mzdy
3. Energie
4. Ostatní přímé náklady

4.5. Odvoz průsakové vody
Vlastní náklady - mezisoučet

Skutečnost

342,09    

346,42    

6 789 501

5. Provozní režie

16,67    

11,52

225 733

6. Správní režie

36,00

42,00

908 251

394,77

399,94

7 923 485    

5,23

0,06

Náklady + Zisk (bez DPH)

400,00    

400,00    

Poplatek na rekultivaci (ze zákona)

100,00    

100,00    

Náklady + zisk + popl. rekul.

500,00

500,00

NÁKLADY CELKEM
Zisk

7 923 485

Kalkulace byla schválena rozhodnutím jediného vlastníka spol. dne 27. 4. 2017
K cenám se připočítává DPH 15% (obce) a 21 % (ostatní)		
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Žádost o foto
Obecní úřad prosí všechny zástupce
spolků a organizací a organizátory kulturních, sportovních a dalších akcí, aby
zasílali fotografie (s popisem) z těchto akcí
na e-mail: info@jaroslavtesarik.cz nebo je

mohou přinést na přenosovém mediu (flash
disk, CD, atd.) do podatelny Obecního úřadu
v Mutěnicích.
Fotografie budou postupně zveřejňovány
na webových stránkách obce.

Zprávy z knihovny
Posouzení nejlepších výtvorů a výběr připadl na obecního policistu pana Františka
Dubinu.
Výherci
1. místo: Pavlínka Pavková

Malování za knihovnou

se svým obrázkem Princ a Princezna

2. místo: Týnka Zvědělíková
a její obrázek Medvídka
3. místo: Pavlínka Pavková
s Klaunem v Šapitu

Ve čtvrtek 18. května proběhla v ulici Malá
strana výtvarná soutěž, pořádaná každoročně knihovnou pro předškolní děti z MŠ.
Téma pro letošní rok bylo MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ HRAČKA.
Silnice se hemžila medvídky, Barbinami,
vláčky, míčky a spoustou dalších výtvorů.

Pozvánka
Ve středu 4. října nás navštíví spisovatelka
MARKÉTA HARASIMOVÁ, kterou dobře
znají některé čtenářky naší knihovny. Vydává
svou třináctou knihu a její děj je zasazen do
našeho prostředí a nese téma VINAŘSTVÍ.
Na cestopisné přednášce o severu Evropy jsme si domluvili další akci, na kterou se
můžete těšit 15. listopadu. Opět nás navštíví
MÁROVI a povypráví nám o cestování po
Barmě a Vietnamu.
Obě akce se budou konat v salonku KD,
vstup je zdarma.
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Z galerie Mutěňáků
Bezejmenný Mutěňák
Poslední dobou máme dost velký problém
najít některého z našich rodáků, kteří by
něčím vynikal, člověk, který nežije běžný
život tak jako většinou my všichni. A tak jsem
si vzpomněl na příběh jednoho z našich
mladých spoluobčanů. Nechci ho jmenovat,
protože je ještě mladý a hodně lidí si myslí,
že zasloužilý Mutěňák musí být starší a musí
hodně pamatovat.
Ale už k našemu příběhu.
Mladý chlapec ukončil vysokou školu
a všichni si mysleli, že si najde rychle zaměstnání a zapadne do života normálního člověka
s průměrným platem pár tisíc korun a bude se
pomalu šplhat se svou mzdou. Jeho cesta ale
byla poněkud jiná. Našel si agenturu, která
zprostředkovává práci v zahraničí. Jedině
tak totiž mohl získat praxi, jedině tak se mohl
zdokonalit v angličtině a v neposlední řadě
mohl získat víc peněz na rozjezd. Naprosto
logická úvaha, která ovšem potřebovala
hodně odvahy, hodně odhodlání. Agentura
mu sehnala práci až v daleké cizině, a to
v Kanadě v IT firmě.
S pár dolary v kapse nasedl v Praze na
letadlo 14 dní před tím, než měl nastoupit do
zaměstnání v Torontu. Když už byl na americkém kontinentu, tak se zastavil v New Yorku,
aby si ho trochu prohlédl. Za 4 dny, za které
si město prohlédl, si ještě zajel do Washingtonu, a pak se vydal do místa svého působení
Toronta. Sám, s malým kufrem v cizím městě,
kde nikoho neznal Za asi čtyři měsíce začal
mít větší úspěchy v práci a za půl roku už začal dost vynikat. To už si našel pár kamarádů,
se kterými začal objevovat krásy Kanady.
Národní parky, velká města a další věci. Po

deseti měsících pobytu si koupil s jedním
kamarádem obytný motorový člun na jezeře
Ontario, které je mimochodem větší než česká republika, a ze kterého vytéká voda přes
Niagarské vodopády. Začali objevovat krásy
Kanady z hladiny jezera. Tak skončil první rok
života v cizině. Firma mu s radostí prodloužila
smlouvu, zvedla mu už i tak hezký plat, aby si
mohl dál užívat a objevovat své obzory. Využil
si ho hlavně cestováním po dalších městech.
Zkusil i město hazardu Las Vegas, kde si taky
utratil pár dolarů v hazardu. Sehnal si i lepší
ubytování. Tak uběhl druhý rok. Po druhém
roce si zařídil trvalý pobyt, což mu umožnilo
volné cestování po celé zemi. Začal si troufat
na další cesty. Po návratu z domova se po
cestě zpátky zastavil na týden na Islandu,
protože slyšel, že je tam hezky. Byla to
v jeho objevování světa jen malá epizoda,
protože dovolenou si naplánoval poněkud
velkolepěji.
Zamířil do Jižní Ameriky a za tři týdny navštívil hned několik států. Nejprve Ekvádor,
jeho hlavní město ale i další zajímavosti.
Protože k Ekvádoru patří souostroví Galapágy s nejzajímavější florou i faunou na
světě, a kde Darwin napsal své stěžejní dílo
o Původu druhů, musel navštívit i tuto lokalitu.
To byla jedna třetina cesty. Další cesta vedla
do Kolumbie, země, kterou určitě mnoho
našich lidí nezná. Abych to zkrátil. Poslední
země bylo Peru, země, která je asi pro nás
Evropany nejzajímavější. Zemi Inků, jejíž pamětihodnosti dovede vyjmenovat asi každý.
Toto povídání jsem maximálně zkrátil,
protože rozpracovat tento příběh by dalo na
tenkou knížku.
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Chtěl jsem tímto vyprávěním ukázat, že
i mladí Mutěňáci jsou úspěšní a umí dokázat,
že naše obec má chytré lidi, kteří nás dokáží
reprezentovat ve světě.

Toto vyprávění není pohádka, ale realita,
obraz života o dvou a půl letech života jednoho člověka z Mutěnic.
Pavel Trávník

KULTURA
II. Mužácký Gulášfest
V sobotu 3.6.2017 uspořádal náš sbor,
Mužáci z Mutěnic, v amfiteátru Pod Búdama
netradiční akci.
Od našich Mužáků jste asi zvyklí spíš na
akce s cimbálovou muzikou a zpíváním na
podiu, ale tentokrát se po několika dnech
příprav objevily v prostorách amfiteátru kotliny,
ve kterých se měly vařit ty nejlepší guláše.
Pozvali jsme si kamarády ze sborů z Hrušek,
Týnce, Hovoran, Moravské Nové Vsi, a také

děvčata z Polešovic – Polešovské Drmolice,
aby se, společně s námi, popasovali s ukázkou vaření gulášů.
V pravé poledne bylo slavnostně „zapáleno pod kotly“ a za chvíli už se mutěnskýma
búdama táhla krásná vůně smažené cibulky
a koření.
Každý sbor měl za úkol připravit cca 20 litrů
guláše podle vlastního uvážení, takže se sešlo
šest druhů gulášů, každý v něčem výjimečný.
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žádnou soutěž, ale přehlídku gulášů, byly
nakonec vítězi všechny sbory, které se obětovaly, a přijely si k nám užít vaření. A že to
v tom krásném, ale horkém odpoledni nebylo
jednoduché, to nám můžete věřit.
Na závěr bych rád poděkoval. A to především našim manželkám a rodinám, za
neskutečnou pomoc a podporu (celý čtvrtek
odpoledne až do noci pekly koláče, a vydatně nám také pomohly v sobotu se zajištěním
průběhu celé akce, ať už účastí v pokladně,
či za výčepem).
Poděkování patří samozřejmě také vedení
Obce Mutěnice za podporu, Vinařství Mutěnice s.r.o. za dárkové tašky pro zúčastněné
sbory, ale především vám všem, kteří jste si
našli čas a udělali si s námi příjemnou sobotu.
Doufám, že jste byli spokojeni, stejně jako my.

A tak, když jsme v 16 hodin slavnostně otevřeli kotle pro výdej, měli návštěvníci možnost
všechny výtvory ochutnat a sami pro sebe
ohodnotit. Velkou atrakcí byl například guláš
z Hrušek, ke kterému chlapi skutečně přidávali plátek hrušky, nebo také polešovský
„Líčkový guláš“, připravený z 11 kg hovězích
líček. Velmi kladně byl návštěvníky hodnocený
také náš zabijačkový, připravený hlavním „gulášmajstrem“ Mirkem Macháčkem.
Pro návštěvníky jsme si připravili samozřejmě i další občerstvení. Ke guláši nesmí chybět
pivo, které teklo proudem, a protože jsme
ve vinařské obci, v nabídce bylo také přes
100 sedmiček vína dodaného naším sborem.
To, že se jedná o setkání folkloristů, bylo
samozřejmě poznat. Po celou dobu vaření
i vydávání se od kotlů ozývala jedna písnička
za druhou a o dobrou náladu nebyla nouze.
Vzhledem k tomu, že jsme nepořádali

Za Mužáky z Mutěnic Milan Mráz
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Prosba o spolupráci
V letošním roce by se dožil 90. let mutěnický rodák, akademický malíř Jan Lacko.
Kulturní komise připravuje výstavu jeho děl
v prostorách kulturního domu v Mutěnicích
na měsíc prosinec 2017.
Prosíme majitele obrazů, fotografií nebo
i jiných děl, kteří by byli ochotni tato díla asi na

jeden měsíc zapůjčit, aby se už nyní přihlásili
na email: kultura@mutenice.cz, nebo telefonicky na OÚ Mutěnice, tel. 702 137 927,
518 370 425 - p. Vladimír Trávník.
Děkujeme předem!
Za kulturní komisi Obce Mutěnice
Vladimír Trávník - předseda

Pozvání na Mutěnické vinařské dny

Ve dnech 1. – 3. září 2017 se budou konat
v areálu Pod Búdama tradiční vinařské slavnosti

Mutěnické
vinařské dny
Pátek 1.9. 2017
Divadelní představení – Divadelní soubor z Boleradic
Sobota 2. 9. 2017
Tradiční scénka „Zarážání hory“, dražba obřího hroznu a vín
V programu vystoupí domácí sbory, ženský sbor z Lipova,
NS Javorník, CM Slovácko ml. a další.
Degustační zóna mutěnických vinařů, burčák
Neděle 3. 9. 2017
Mše svatá za mutěnické vinaře jejich rodiny
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ŠKOLST VÍ
PINKERTON 2O17 (OČIMA UČITELŮ)
objevilo zadání prvního kola, si mohl otázky
kdokoliv prostudovat a rozhodnout se, zda
se zúčastní, či nikoliv. A pak už stačilo jen
doma vypracovat odpovědi a odevzdat je.
Po vyhodnocení pěti kol byli vybráni úspěšní
řešitelé, kteří postoupili do finále. Finálové
kolo se konalo ve škole a bylo výběrem deseti otázek z těch, které se vyskytly v kolech
předchozích.
Každá soutěž má nejen vítěze, ale i odměnu pro něj. Odměnou pro všechny finalisty je
zájezd v době školního vyučování do ostravského Světa techniky - viz www.stcostrava.
cz/ - a tamní ZOO, kdy náklady na dopravu
hradí Klub rodičů.

Víte, co je to Pinkerton? Pokud ne, dá vám
každý internetový vyhledávač během chvilky
odpověď, že se jedná o detektivní kancelář.
Právě tou jsme se nechaly inspirovat při
vymýšlení soutěže určené pro žáky pátých
až devátých tříd. Nejednalo se o žádný celorepublikový projekt, jak se mnozí domnívali,
ale o soutěž vymyšlenou učitelkami Fikrovou
a Lenertovou a podpořenou Klubem rodičů.
Z dětí se stali detektivové, na které v pravidelných čtrnáctidenních intervalech čekalo
vždy deset otázek z různých oblastí, které
měly vést k rozšíření celkového všeobecného přehledu dětí. Přihlášení do soutěže
bylo jednoduché. Poté, co se na nástěnce

PINKERTON 2O17 (OČIMA DĚTÍ)
Začal bych tím, proč jsem se na tuhle soutěž přihlásil. Jeden z několika důvodů byl, že
když se přihlásím, tak nic neriskuju a nemůžu
nic ztratit, druhý z faktorů byl, že když budu
odpovídat správně, pojedu do technického
muzea, a co víc – bude to místo školy.
Soutěž jako taková byla vymyšlena velmi
dobře a líbila se mi. Celkově byla propracovaná od typů otázek až po design plakátů.
Vyplňování otázek sice nebylo vždy jednoduché, ale vždy jsem nakonec našel nějaký
způsob řešení – ať už jsem se zeptal doma,
ve škole nebo s někým vyměnil odpovědi na
otázky. Při závěrečném kole jsem dokázal
odpovědět na všechny vybrané otázky.
Z toho usuzuji, že čas strávený nad tímhle

tématem nebyl zahozený, a myslím, že odpovědi závěrečného kola již nezapomenu.
Na výlet se velmi těším, a to nejen proto, že
je místo školy. (Mikuláš)
Když byl vyhlášen Pinkerton, rozhodně
jsem se chtěl zapojit, neb odměnou byl
zájezd do Ostravy do nějakého vzdělávacího centra, což by mě dost bavilo. Tato
myšlenka mi byla motivací po celou dobu.
Říkal jsem si: „Jó, pár otázek jakýchsi…
To povyplňujeme, stréc Google poradí…“
Navzdory očekávání si dovolím tvrdit, že
mezi otázkami snad nebyla jediná zbytečná,
ne jako ve školství. Všechny byly mířeny na
náš všeobecný přehled a já se dozvěděl
mnoho nových informací. Rozhodně bych
12

Se mnou se na Pinkertonu podílela nejen
rodina, ale i babička, strýček Google a také
kamarádky, kterým jsem strašně vděčná.
S několika řešeními nám pomohla i babička, která je v některých věcech spolehlivější
než nějaká Wikipedie (Tereza)
Do téhle soutěže jsem se zapojil z důvodu
toho, že hrozně rád soutěžím a za účelem,
abych neumřel úplně blbý. (František)
Líbilo se mi, že některé otázky byly i z okolí
Mutěnic. Je dobré se naučit něco víc o okolí,
ve kterém žijeme (Barbora)
Nejvíce se mi asi líbily rébusy, u kterých
jsem musela hodně zapojit mozek. (Gabriela)
Byl jsem rád za všechny otázky, které
nebyly všeobecně známé, jelikož jsem s nimi
mohl zkoušet kamarády z jiných škol. Škoda,
že nešlo odpovídat elektronicky. (Kristián)

obdobu této soutěže doporučil i do příštích
let. (Matěj)
BONUSY NAVÍC, aneb co jsme ani nečekali
Ze začátku jsem řešila Pinkerton hlavně
kvůli výletu. Myslela jsem si, že to budou
jen nějaké lehké otázky, na které budu mít
odpověď během pěti minut. Už když jsem si
přečetla první kolo, věděla jsem, že tomu tak
nebude. Na výlet chci jet pořád, ale nečekala jsem, že mě to začne taky bavit. (Katka)
Velice nás to s rodinou bavilo. Alespoň
jsme na chvíli odtáhli mámu od učení a tátu
od práce. (Nina)
Líbilo se mi, že byla ve škole nějaká změna, tak jsem se hned přihlásila. (Simona)
Pinkerton mě naučil vyhledávat na internetu. (Olda)
Nelíbilo se mi, že se nezapojila celá škola.
(Šimon)

Mgr. B. Fikrová, Mgr. H. Lenertová
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Angličtí rodilí mluvčí v Mutěnicích

z Manchesteru, nesměly chybět obligátní
otázky a poznámky, který že ten fotbalový
klub je nejlepší.
V druhém pololetí k nám zavítali světoběžník David z Kanady a Georgio z USA, a tak
jsme mohli porovnávat britskou a americkou
výslovnost.
Dalo by se předpokládat, že žáci vyšších
ročníků využijí možnost konverzovat s rodilým
mluvčím lépe a budou se aktivněji zapojovat
do těchto hodin, ale někdy pubertální ostych
a obavy z chyby byly moc silné, proto mnohdy
vítězila dětská bezprostřednost a dravost
páté nebo šesté třídy.
Mgr. Lenka Švédová

Možná to znáte i vy. Když si doma v klidu
pustíte film v původním znění s titulky nebo
si čtete a překládáte anglický článek se slovníkem, máte pocit, že skoro všemu rozumíte.
Když ale musíte převyprávět, o čem to bylo,
nastanou potíže. Mluvení a poslech v cizím
jazyce jsou pro většinu z nás náročnější
dovednosti než psaní a čtení.
Proto jsem ráda, že i v letošním školním
roce měli žáci naší školy tu možnost aspoň
jednou měsíčně strávit vyučovací hodinu
s anglickým rodilým mluvčím. V prvním pololetí jsme poslouchali britskou angličtinu
Hannah a Charlotte. Když se naši příznivci
fotbalu dozvěděli, že Charlotte pochází

Cestování kancelář SEMUA
V letošním školním roce prolínal učivo
zeměpisu ve třídě VII. A dlouhodobý projekt,

který byl zaměřen na cestu kolem světa.
Navazoval na probírané makroregiony a roz14

šiřoval poznatky žáků z pohledu turistického
ruchu. Vše začalo dohodou o názvu CK,
v němž se odrazily zkratky slov – sedmá
A a Mutěnice. Hned nato bylo výtvarně zpracováno logo. Žáci se losováním rozdělili do
čtyřčlenných skupin, ve kterých vypracovávali vždy čtyři úkoly. Zpočátku se soustředili
jen na heslovité informace o světadílu, poté
seznámili ostatní s vlajkami jednotlivých zemí,
odpovídali na dotazy a plnili zadané úkoly. Na
závěr pozvali své spolužáky do oblasti, kterou
po celou dobu studovali, a při závěrečné
prezentaci vystupovali jako pracovníci CK
Semua i specialisté na daný region, přičemž
uvážlivě i humorně odpovídali na otázky
svých klientů.
Mgr. Marcela Stupavská

Děti pomáhají dětem
I v letošním školním roce směřovalo organizační úsilí Škollinky k pomoci zdravotně
znev ýhodněným dětem. Sběr víček od
PET-lahví má v naší škole již několikaletou
tradici a jeho iniciátoři mu věnují každý týden pravidelný čas. Třídní kolektivy reagují
na výzvu a víčka přinášejí na místo, kde se
potom shromažďují. Žáci jsou v této aktivitě
vždy úspěšní, a zejména žáci prvního stupně
se podílejí na sběru velkou měrou. Za tuto
charitativní činnost patří mladším i starším
žákům, stejně tak i jejich blízkým, kteří jim ve
sběru pomáhají, poděkování. Jedenáct pytlů
víček nasbíraných v období od září do května
poputuje tentokrát do Hodonína na pomoc
sedmiletému Petříkovi. Ten vedle Maxíka,
Sabinky i Michálka rozšíří řady dětí, kterým
pomohly děti z Mutěnic.
Za Škollinku Mgr. Marcela Stupavská
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Coca-Cola Školský pohár 2016-2017
ním zápase vyhráli nad Gymnáziem Brno
2:1. V krajském kole turnaje pak skončili na
3. místě.
Podzimní i jarní účast v turnaji lze považovat za velmi úspěšnou a všem našim žákům
k jejich výsledku blahopřejeme.
V sestavě našeho družstva hráli:
Špéra Roman, Weigl Pavel, Janás Petr,
Lamáček Patrik, Pavelka Matěj, Holešínský
Mikuláš, Esterka Kristián, Froněk David,
Kotvan Lukáš, Vaculovič Lukáš, Mokruša
Marek, Hekele Nick, Buchta Ondřej, Konečný Matyáš a Růžička Tomáš
Mgr. Milan Kovář

Podzimním vítězstvím v 1. a 2. kole turnaje
Coca-Cola, kde jsme postupně porazili tyto
týmy: Kobylí 6:1, Břeclav 7:2 a 4:1, Velké
Pavlovice 3:0, Kyjov 4:1, Velkou nad Veličkou
3:1 a Žarošice 5:0, jsme si vybojovali postup
do jarní části celostátního turnaje, který
pokračoval koncem dubna v Brně za účasti
družstev z Gymnázia Brno-Vídeňská, ZŠ
Brno-Bednářova, ZŠ Znojmo a ZŠ Mutěnice.
Hrálo se na umělé trávě, teploty se pohybovaly mezi 3-5 st. C, vál silný vítr, ba dokonce
i lehce sněžilo. Naši žáci nejprve prohráli
se Znojmem 2:4, ve druhém utkání prohráli
s pozdějším vítězem z Brna 0:5 a v posled-
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McDonald´s Cup 2017

května v Hroznové Lhotě, náš tým vybojoval
pěkné páté místo.
V kategorii mladší děti (1. – 3. ročník)
soutěžili žáci ZŠ Bzenec, ZŠ Ratíškovice
a ZŠ Mutěnice. Naši žáci hráli ve složení
Adam Knotek, Adam Nedvídek, Max Zvědělík, Štěpán Pavelka, Tobiáš Chytil, David
Komosný, Natálie Lamáčková, Antonín Burian a Dominik Červínek. V obou zápasech
sice prohráli, a obsadili tak třetí místo, ale
zahráli si dvě kvalitní utkání a získali mnoho
zkušeností do dalších let.
Velkým přínosem byla opět spolupráce
s fotbalovými trenéry panem M. Mokrušou
a nově také s panem Lukášem Lamáčkem,
za což jim patří naše poděkování.
Mgr. Stanislava Michnová

Okrskové kolo McDonald´s Cupu se
v tomto roce uskutečnilo 12. května opět
na hřišti FK Baník Ratíškovice. Do kategorie
starší děti (3. – 5. ročník) byla přihlášena
družstva ZŠ Očovská, ZŠ Čejkovice, ZŠ
Dolní Bojanovice, ZŠ Mutěnice a ZŠ Ratíškovice. Naši školu reprezentovali Martin
Hrabina, Tadeáš Vydařilý, Lukáš Mokruša,
Theo Mullot, Jiří Kabela, Petr Plchut, Marek Buchta, Petr David, Jan Štětka, Ondřej
Holešínský a Matyáš Mokruša. Všichni hráli
velmi dobře, vyhráli všechny čtyři zápasy
a po zásluze se stali vítězi okrskového kola,
a postoupili tak do kola okresního. To se
podařilo našemu družstvu po dlouhých osmi
letech. V okresním kole, které se konalo 17.
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Nejlepší sportovci školního roku
celoroční soutěž žáků 6.-9. tříd

Nejlepší sportovci
školního roku
2016-2017
6. roč.

7. roč.

8. roč.

9. roč.

1. místo

2. místo

3. místo

Theodora Ilčíková

Kateřina Froňková

Melánie Holá

Kryštof Holešínský

Matouš Burian

Matyáš Lamáček

Tereza Vašíčková

Gabriela Havlíková

Kristina Kabelová

Tomáš Růžička

Vladimír Čelůstka

Matyáš Konečný

Kristýna Froňková

Lucie Čajková

Emily Maleňáková

Marek Mokruša

Ondřej Buchta

František Lamáček

Kateřina Burianová

Kristýna Stránská

Tereza Jedličková

Filip Hrubča

Patrik Lamáček

David Froněk
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Opět se přiblížil červen a bilancujeme
v rámci tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ.
Během výuky v celém školním roce jsme
se se žáky zaměřovali na atletickou, herní
i gymnastickou stránku rozvoje, trénovali
jednotlivé disciplíny víceboje (běhy na 60 m,
1000 m, skoky, leh-sed, hody, šplh, rovnováhu i kloubní pohyblivost) a porovnávali dosažené výkony v rámci jednotlivých ročníků.

Celoroční soutěžení a výsledky z jednotlivých
disciplín motivovaly žáky ke zlepšení svých
výkonů.
V přiložené tabulce uvádíme nejlepší sportovce v jednotlivých ročnících 2. stupně ZŠ.
Všem úspěšným sportovcům gratulujeme!!!
Mgr. Milan Kovář

Výstava obrazů Petra Přikryla ve školní galerii
Jen několik škol našeho regionu se
může pochlubit vlastní galerii, prostorami,
ve kterých mohou vystavovat svá díla různí
umělci. Kdy a jaká výstava se v naší Galerii
Na chodbě uskuteční, se stará a vše kolem
ní zařizuje již několik let Mgr. Blanka Fikrová
/Karbusová. Za což jí patří poděkování. Tentokrát oslovila mladého umělce z Hodonína
Petra Přikryla. Na vernisáži v dubnu jsme
měli příležitost se s ním a jeho otcem osobně
seznámit. Úvodní slovo o něm a jeho tvorbě
pronesl jeho dlouholetý přítel, výtvarník Jiří
Hiršl, o kulturní program se postarali žáci
9. ročníku naší ZŠ pod vedením Mgr. Ivy
Kovářové.
Po celý měsíc květen jsme se mohli ,,kochat“ Petrovými malbami. Hlavním motivem
jeho prací byly a jsou zvířata, příroda. V poslední době hledá inspiraci i ve starobylých
památkách, mezi tématy moderní doby. Jeho
tvorba je velmi blízká svým námětem, výtvarným projevem, jeho citem pro kompozici
a čistotu pestrých barev převážně dětem,
ale také i dospělým.
S Petrovou tvorbou se můžeme setkat na
různých místech v Hodoníně: V ZŠ Mírové
náměstí má Petr trvalou výstavu svých děl,
poněvadž byl žákem této školy. Před více než

Petr Přikryl (druhý zleva) ve společnosti
přátel - výtvarníků

deseti lety vymaloval interiér ptačího pavilonu
v ZOO v Hodoníně, čímž vešel do podvědomí
široké veřejnosti. Dále najdeme jeho velké
barevné malby na zdech např. v městské
knihovně, v dětské čekárně hodonínské
nemocnice, v dětském domově, domově
důchodců, v útulku pro psy, na různých
veřejných prostranstvích, na bilboardech.
Za dlouholetou reprezentaci města a školy
ve výtvarné tvorbě dostal od města řadu
ocenění. Vystavoval v různých městech naší
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republiky: ve Strážnici, v Kyjově, v Mikulově,
v Brně, ale i v Praze…Petr si nejvíce cení
vítězství v celorepublikové soutěži Greenpeace, dále zápisu do české knihy rekordů:,,Největší společná omalovánka“ (kterou
vybarvovalo současně 209 lidí). Za svou
dosavadní práci převzal v Národním divadle
v Praze cenu,,D“.

Děkujeme výtvarníkovi, že své obrazy
u nás ve škole vystavil. Přejeme mu, ať se
mu práce i nadále daří, ať neustále nachází
kolem sebe velké množství inspirace. Jeho
malby nám byly blízké a všem se velmi líbily.
Již teď víme, že Petr u nás ve škole nebyl poprvé ani naposled a těšíme se na vzájemnou
spolupráci v září.
Mgr. Markéta Labudová

Inspirace obrázky Petra Přikryla
Začalo to na podzim v ZOO Hodonín. To
jsme se my čtvrťáci setkali s obrázky Petra
Přikryla poprvé, i když letmo, protože hodně
pršelo. Podruhé se tak stalo v hodonínské
knihovně v únoru. A do třetice všeho dobrého
Petr Přikryl se svými obrazy, převážně zvířat,
zavítal k nám do školy a uspořádal v naší galerii výstavu. Tu jsme si samozřejmě se zájmem
prohlédli a vzápětí opět odjeli do hodonínské
ZOO na důkladnou prohlídku živých zvířat.
A inspirace byla na světě! V hodině výtvarné
výchovy jsme své nově načerpané dojmy
přetvářeli do výtvarné podoby. Myslíme, že
se naše práce podařila. Vždyť jsme teprve
začátečníci!
Mgr. Pavlína Lacinová

Předškoláček
Děti, které se chystají v září poprvé do
školy, získaly možnost společně se svými
rodiči navštěvovat kroužek PŘEDŠKOLÁČEK. Této nabídky využili téměř všichni. Po
dobu pěti týdnů – pěti lekcí, se děti spolu se

svými rodiči zábavnou formou připravovaly na
vstup do první třídy.
Děti hravou formou plnily úkoly, které rozvíjely jejich schopnosti rozumové, tělesné,
sluchové i zrakové. Rodiče měli při všech
20

těchto aktivitách možnost sledovat své dítě,
přesvědčit se, jak jejich ratolest pracuje
samostatně i ve skupině, jak je dítě aktivní,
pozorné, jaké má schopnosti, či v čem má
drobné nedostatky.
Každá lekce měla svoji strukturu, střídaly
se činnosti rozvíjející jemnou motoriku, grafomotoriku (uvolnění ruky, příprava na psaní),
řeč (výslovnost) a myšlení, zrakové a sluchové vnímání, paměť, prostorovou pravolevou
orientaci, početní představy a soustředění.
Děti pracovaly společně nebo samostatně
na interaktivní tabuli, frontálně v lavicích,
ve dvojicích či společně na koberci. Každá
lekce byla zpestřena básničkami, říkadly,

písničkami, různými pohybovými aktivitami
nebo dětskými hrami.
Cílem těchto setkání bylo seznámit děti
s novým prostředím školy, třídy, budoucím
kolektivem spolužáků, s třídní paní učitelkou,
s věcmi a situacemi, které tak pro děti v září
nebudou již neznámými a cizími.
Věříme, že společně strávený čas byl
přínosný pro nás všechny: děti, rodiče i paní
učitelky. Zažili jsme spolu příjemné chvilky,
pohodu.
Těšíme se, na viděnou v září v 1. třídě!
Paní učitelky: Mgr. Markéta Labudová
Mgr. Miroslava Pištěková

ZÁPIS DO 1. TŘÍD
vyzdobené třídy, a hlavně aby ukázaly, jak
jsou na vstup do školy připraveny.
Některé z dětí už měly za sebou lekce
Předškoláka, tak už trochu tušily, co je čeká.
Ve škole si již vyzkoušely práci na interaktivní

V úterý 25. dubna 2017 v naší škole proběhl zápis dětí do 1. tříd.
Děti narozené v době od září 2010 do
srpna 2011 přišly s rodiči do školy, aby se
podívaly, jak to ve škole vypadá, jak jsou
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tabuli, s paní učitelkou počítaly, trénovaly
psaní jednoduchých tvarových prvků, zpívaly
písničky, naučily se jednoduché říkanky…
Při zápisu paní učitelky u budoucích školáků zjišťovaly jednak míru pozornosti a soustředění při jednoduchých úkolech (počítání
do 5, porovnávání počtu prvků, sluchové
a zrakové vnímání…), ale také dovednosti
spojené s jemnou motorikou - například přesnost při stříhání podle čar. Mezi úkoly, které
měly děti zvládnout, patřilo také poznávání
barev, geometrických tvarů či pořadí obrázků
(před, za, první…), ale také orientace v prostoru (vpravo, vlevo, nahoře…).
Důležitá byla u dětí, které přišly k zápisu,
také sociální zralost. Schopnost navázat
s paní učitelkou kontakt a pracovat s ní i bez
podpory některého z rodičů.
Umí pozdravit, poprosit, poděkovat? Zná
své jméno i jména rodičů? Zná svoji adresu?
Ví, kdy se narodil? I to jsou věci, které by měl
předškolák znát.

Zápis do ZŠ, další důležitý bod v životě
dětí, byl umocněn tím, že děti i rodiče pojali tento den opravdu slavnostně. Pro příští
školní rok 2017/2018 bylo přijato do prvních
tříd 36 dětí.
Mgr. Jitka Olexová

Předškolní třída
Novinka v naší škole - nejen malí fotbalisté
mají přípravku.
Do školky už ne, a do školy ještě ne. Kam
tedy? Tuto otázku si kladou mnozí rodiče
předškoláků ve snaze udělat pro svého potomka to nejlepší.
Řešením je předškolní třída, jakýsi nultý
ročník základní školy. Třídu mohou navštěvovat jen děti, kterým byl na základě vyšetření
v PPP a doporučení dětského lékaře stanoven odklad školní docházky. Důvody odkladu
mohou být různé - častá nemocnost dítěte,
vady výslovnosti, nerovnoměrně rozložený

psychomotorický rozvoj, problémy v socializaci osobnosti apod.
Předškolní třída je součástí základní
školy. Vyučuje v ní učitelka ZŠ a ve třídě je
10, maximálně 15 žáků. Vyučování probíhá
pouze dopoledne, na oběd chodí děti do
školní jídelny a odpoledne - pokud to rodiče
potřebují - chodí do školní družiny. Náplň
vyučování vychází z Rámcového vzdělávacího plánu MŠ, tudíž se ve škole neznámkuje.
Cílem přípravné třídy je připravit žáka
k bezproblémovému nástupu do školy. Díky
výrazně individuálnímu přístupu, který umož22

ňuje nízký počet dětí ve třídě, se může každé
dál plně rozvíjet v oblastech, ve kterých je na
školu připravené, a dozrát v těch, ve kterých
má doposud problémy.

A právě takovou třídu v novém školním
roce otevřeme. Věříme, že všichni budou
spokojeni – děti i rodiče.
Mgr. Blanka Fikrová
výchovná poradkyně školy

Čtvrťáci ve škole v přírodě
Ve dnech 15. – 19. května se obě čtvrté třídy zúčastnily školy v přírodě ve Vřesovicích.
Pěkné počasí bylo již předem objednáno,
takže celý pobyt probíhal za příjemného
svitu sluníčka. Tématem školy v přírodě byl
středověk. Všichni se již od začátku pustili
do stavby hradů a plněním jednotlivých úkolů
sbírali cihly na svoje středověké dílo. Příležitostí k získání stavebního materiálu bylo dost.

Dopoledne hodnocené školní povinnosti, odpoledne a večer zábavné a sportovní aktivity
a soutěže - „Talent“, přírodovědná stezka,
kreslení na chodníku, stavění domečků pro
skřítky, vědomostní soutěž, vycházka do
Osvětiman, karnevalová diskotéka, batikování triček…
Děti byly za svoje snažení odměněny nejen
cihličkami, ale také pěknými cenami, které
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ramidou a džudem mezi poslední. Druhý den
jsem se dozvěděl, že jsem se umístil s dalšími
dvěma soutěžícími na prvním místě…
…při kreslení hradů se mi líbila týmová spolupráce…
…stavěli jsme domečky pro skřítky…to bylo
nejzábavnější…nejdřív najít správné místo,
potom najít suroviny, zastrčit klacíky jako
hradby, mech jako koberec a z kůry domeček, židličky z kamínků, stolečky z kamenů…
a už mají trpaslíci domeček…
… a my s holkama jsme stavěly spíš hotel,
než domeček…
…taky jsme se dívali na hokej, sice jsme
prohrávali, ale když naši dali gól, tak jsem
myslel, že mi prasknou bubínky…
…líbilo se mi, jak jsme hráli fotbal…
…vysavovali jsme si krásná trička…
…u táboráku se mi líbily srandovní vtipy…
…chytl mi chleba a jako že hořel, potom byl
spálený…
…nejvíc se mi líbil karneval, byl to krásný
zážitek…všichni měli nádherné kostýmy…
… po večeři mě holky natřely na žluto…
…při karnevalu se mi líbilo držení balónků
a vlez si na noviny…já šla za blázna…
…vážně se mi tam líbilo, doporučuji tam jet…
bylo to suprové!
Mgr. Pavlína Lacinová,
Mgr. Markéta Labudová,
Dagmar Pochopová
a žáci 4. ročníku

zajistili někteří jejich rodiče a také paní učitelky. Doufejme, že nejhezčí odměnou pro
všechny byl příjemně strávený čas v pěkném
prostředí se spolužáky a kamarády.
Škola v přírodě očima čtvrťáků:
… V pondělí 15. května začala naše škola
v přírodě. Ráno v devět nás autobus přivezl
k chatě Radost ve Vřesovicích…
…při usínání nad náma pořád někdo dupal…
…s dalšími pěti kluky na pokoji se špatně
usíná, ale vynahradily to skvělé hry a aktivity,
co jsme dělali…
…líbilo se mi, že jsme se zas tak moc neučili…
… zrovna za našeho pobytu u chaty dělali
novou silnici, pod okny nám jezdil náklaďák, bagr a nakonec asfaltér…já mu říkal
smraďoch…
…při kvízu se moje skupina umístila na posledním místě, ale to nevadí, protože jsme
dostali oplatek…
… večer jsme měli soutěž Talentománii, já
s holkama jsme předváděly scénku z letiště
a vyhrály jsme 3. místo…
…Některá děcka zpívala, tančila, holky z naší
třídy zahrály komedii z letiště, moje vystoupení – parkourové skákání - bylo venku
u laviček a na trávě před chatou, patřilo s py-
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Jaro v mateřské škole
Druhá květnová neděle byla jako vždy
věnována maminkám. Tentokrát svá pečlivě
připravená vystoupení předvedly děti v kulturním domě.
Nejmenší děti okouzlily svými tanečky,
písničkami, říkankami, a hlavně úsměvy.
Jejich vystoupení neslo název „Když naše
maminky chodily do školky“. I když jim občas
nebylo příliš rozumět, všichni jistě pochopili.
Na potlesku to bylo znát.
Děti ze třídy různého věku ukázaly, jak
se pořádně pracuje. Předvedli se malíři,
kuchaři, zahradníci, zedníci a prodavačky.
Písničky na téma řemesla provázely snažení
dětí a roztleskaly obecenstvo. Píseň z filmu

Jaro je období, kdy i mateřská škola je
naplněna událostmi více než kdy jindy.
Letos to začalo Velikonocemi a projektem,
jehož součástí byly ukázky lidových tradic,
kterých se děti mohly účastnit. Také vynášení
„Moreny“ a večerní opékání špekáčků na
zahradě dětem udělaly radost. Den otevřených dveří pro veřejnost byl tentokrát spojený
s tvořením rodičů a dětí.
Následovaly výlety do blízkého i vzdáleného okolí – do brněnského planetária,
Mahenova divadla, do kina v Kyjově. Také
jsme využili nabídky lednického zámku, který
pořádá pro děti výukové programy „Princ
Bajaja“ na zámku a „Náš starý přítel strom.“
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Pekařův císař „Ten dělá to a ten zas tohle“
ukončila celé vystoupení se stejným názvem.
Starší děti zaujaly s pásmem ze světa pohádek s názvem „Jak loupežníky vytrestala
zvířátka.“ V čepičkách zvířátek je maminky
chvilku hledaly, ale obličeje zůstaly stejné,
tak to bylo snadné. Veršované pohádky doplněné pohybem na podmanivou hudbu jsou
zárukou úspěchu, a tak tomu bylo i tentokrát.
Poté se pódium proměnilo v saloon na
„Divokém západě“ a předškoláci předvedli
tance v rytmu country. Kostkované sukýnky
a kovbojské klobouky podtrhly tanec ve svižném tempu a klapkání střevíčků nepřehlušil
ani potlesk plného sálu.
Druhá třída předškoláků se rozloučila
s diváky a také s mateřskou školou „ma-

lou polonézou“ pro maminky. Poté, co se
rozezněly tóny polonézy z opery Rusalka,
děti promenádou nastoupily na své pozice
a bravurně předvedly jednotlivé figury za
doprovodu hudby Dimitrije Šostakoviče
Waltz no2. Chlapcům černé kalhoty, bílá
košile s motýlkem a dívkám dlouhé bílé šaty
velmi slušely a zdůraznily vážnost celého
vystoupení.
Fakt, že dětem dalo spoustu práce tato vystoupení nacvičit, znamená, že nejen hraní,
ale také práce je součástí činností v mateřské
škole. Práci budou děti přece ve svém životě
stále potřebovat.
Za mateřskou školu
Jana Mráková, učitelka MŠ
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Což takhle dát si...trochu etikety?
Organizace akce začíná na papíře..
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.

na parník, když se právě v té době odehrává finálový zápas v MS ve fotbale atp.)

STYL  AKCE
Prvním krokem před samotnou akcí jsou
naše představy a plány.
Zkusme si odpovědět na otázky, co od
oslavy očekáváme.
Pro koho je akce určena. Snažte se co
nejvíce odhadnout své hosty – jejich zájmy,
koníčky, věkové složení i životní styl.
Určete styl akce, tematicky akci definujte
a určete si i její název např. Pirátská dětská
párty, Taneční párty na parníku, Narozeninová párty s bowlingem, Barbecue u nás na
zahradě atp.
Každá akce má svá specifika, sepište
si proto veškeré úkoly, které z organizace
uvedené akce vyplývají, nezapomeňte uvést,
kdo za úkol odpovídá a do jakého termínu by
se měl zvládnout.

PŘEDBĚŽNÝ ROZPOČET
Stanovte si Vaši hraniční částku, kterou
jste ochotni investovat do celkové akce.
Pokud jste se rozhodli pro „akci na klíč“
zjistěte si ceny cateringových společností.
Zjistěte si podle orientačních cen jednotlivých služeb předpokládané výdaje. Využijte
také nabídku párty shopů, kde si lehce
zjistíte cenové možnosti jednotlivých párty
doplňků, dekoračních prvků, potravinových
ingrediencí atp.

PŘEDPOKLÁDÁNÁ VELIKOST AKCE,
SEZNAM HOSTŮ
Zkuste odhadnout předpokládaný počet
hostů od - do
Vytvořte si jmenný seznam hostů, zvolte
styl pozvání (písemná pozvánka s potvrzením
účasti, své hosty můžete i před samotnou
akcí obvolat a utvrdit se o jejich přítomnosti)

MÍSTO KONÁNÍ
Na základě velikosti, typu a náročnosti
akce vytipujte vhodné lokality, kde by se
oslava mohla uskutečnit.
Zjistěte výši pronájmu jednotlivých uvažovaných možností včetně volných termínů.
Pokud uvažovaný objekt není v místě bydliště, berte v úvahu dopravu hostů, případně
i ubytování.
Pokud se opravdu rozhodnete a máte
jasně stanovený termín, potvrzenou účast
hostů, napište písemnou objednávku nebo
se dohodněte s majitelem objektu o podmínkách pronájmu.

TERMÍN
Předběžně zauvažujte o vhodném termínu (možnost konzultace se samotnými
hosty, v případě dětská párty i s rodiči
dětí).
Pozor na významné TV přenosy, svátky
atp. (těžko pozvete sportovního fanouška
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Můžete využít i místních služeb (např.
občerstvení, výzdoba, personál, inventář při
pronájmu salonku v restauraci atp.)

K tanci můžete zajistit kapelu, která si poradí se všemi hudebními žánry nebo zvolte
modernější pojetí v podobě profesionálního
“ disdžeje“ nebo uspořádejte tzv.karaoke
show.
Při objednané profesionální hudební produkci (lze objednat prostřednictvím uměleckých agentur) si prostudujte smlouvu včetně
technických podmínek, které jako pořadatel
jste povinen zabezpečit, aby produkce mohla
zdárně proběhnout.

ZPŮSOB OBČERSTVENÍ HOSTŮ
Koná-li se Vaše oslava v domácím prostředí a nerozhodli jste se využít cateringovou
firmu, zajistěte občerstvení vlastními silami.
Rozmyslete si, co by bylo vhodné hostům
nabídnout.
Před samotnou přípravou občerstvení si
vytvořte „nákupní lístek“.
Pokud chcete zvolit kompromis mezi
vlastním kuchařským uměním a některé
lahůdky nechat přeci jenom profesionálům
(např. zákusky, dorty, chlebíčky) rozhlédněte
se po nabídce cukráren a výroben lahůdek
v místě bydliště.
V případě, že občerstvení přece jen necháte celé v rukou profesionálů, dohodněte
si dopředu cenový limit občerstvení na osobu
( v případě bufetového způsobu občerstvení)
Nechte si sestavit menu a bufetovou nabídku s přesným rozpisem.

VÝZDOBA A ATMOSFÉRA
Slavnostní výzdobu nepodceňujte. Dekorace při Vaší párty by měla vycházet z celkové
zamýšlené atmosféry akce.
Příliš nespoléhejte na schopnosti personálu v místě konání. Dopředu se ujistěte,
jaké používají nádobí, skleničky a nenechte
si vnutit to, co by se vám nelíbilo.
Pokud budete mít pochybnosti, najměte
si dekoratéra, který vám vytvoří slavnostní
výzdobu přesně podle vašich požadavků.
Pokud budete vytvářet výzdobu k dětské
párty bude výzdoba hravější a barevnější,
můžete si dovolit více kreativity a vlastních
nápadů.
Máte-li party v prostorách o více místnostech, můžete každou vyzdobit jinak
tematicky. Např. se zkuste v každé místnosti
orientovat na jinou kuchyni, a tomu výzdobu
přizpůsobit.
Koktejl s obchodními partnery bude vyžadovat profesionální a decentní stolovou
úpravu. Svatba se určitě neobejde bez
krásných a romantických zdobných prvků,
které podtrhnou důležitost krásného životního rozhodnutí.
Nezapomeňte zahrnout do svého „nákupního lístku“ dekorace, které vám scházejí
k dokonalému vytvoření atmosféry akce.
Pokud zdobíte prostory „u vás doma“ pamatujte na malé detaily. Vonná svíčka v koupelně

CO TAKHLE PÁRTY VE STOJE
Nikde není psáno, že každá párty se musí
konat na židlích u prostřeného stolu. Můžete
udělat volný prostor tím, že odstraníte veškerý přebytečný nábytek. A necháte jenom
bufetový stůl. Můžete poházet do rohů pár
barevných polštářků a spoléhat se, že hosté
se budou více hýbat, více tančit a více mezi
sebou komunikovat než usazení na židli.
ZÁBAVA
Hosté přišli na Vaši párty zejména proto,
aby se dobře bavili.
Kromě prostoru pro jejich vzájemnou
konverzaci, vybraných lahůdek, jim můžete
přichystat překvapení v podobě objednané
umělecké produkce, kolektivní hry, soutěže
nebo jiné zábavné činnosti.
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může být příjemným zpestřením. Můžete také
nechat po ruce na viditelném místě papírové
utěrky, vonné kapesníčky, které hosté ocení
jako praktickou pomůcku. Do horké vody můžete dát skořici a citrony, které vytvoří krásné
aroma. Vyberte oblíbenou hudbu a nechte ji
tiše hrát tam, kde vítáte hosty.
Nezapomenutelné jsou i dekorace z živých
květin, obraťte se na květinový salon v místě
bydliště, který vám dopředu připraví květinovou výzdobu v jednotném stylu.
Buďte nápadití. Pořádáte-li party pro svou
rodinu nebo partu přátel, se kterými máte
společné zážitky, připravte galerii z vašich
společných akcích zavěšenou na šňůře barevnými kolíčky. Obstarejte si návštěvní knihu
a poproste své hosty, aby vám v ní vytvořili
nějakou památku na „dnešní večer“.

Chcete-li nabízet hostům drinky a míchané
nápoje, budete mít dostatek ledu a dalších
ingrediencí?
Vytvořili jste oddělené prostředí pro kuřáky?
Budou mít vaši hosté kde zaparkovat?
Nezapomněli jste, že každá hezká vzpomínka by měla být uchována pro budoucnost
a máte proto připravený nabitý kvalitní digitální fotoaparát, připravenou kameru nebo
sjednaného fotografa?
Sepsali jste si bodový scénář akce a máte
osobu, která bude větší a náročnější akci
koordinovat a organizačně hlídat, aby vše
plynule navazovalo a nevyskytly se případné
problémy a časové skluzy?
Pokud jste na všechny tyto otázky odpověděli ano, jste na nejlepší cestě zvládnout
průběh vaší oslavy bez větších zmatků
a problémů.
Praktická rada úplně nakonec. Pamatujte,
že i na vaši oslavě může „někdo přebrat“.
Zkuste mít připravené záchranné prostředky,
místnost k vyspání a nenechte své přátele,
co pili, řídit.
Pokračování příště…
Zdroj: mojeparty.cz

TECHNICKÉ ZÁZEMÍ, ZAPŮJČENÍ INVENTÁŘE A OSTATNÍ DŮLEŽITÉ DETAILY
Promyslete si celý průběh akce tak, aby
vám nic nescházelo
Zkontrolujte dostatek stolů, židlí, nádobí.
Pamatujte na technické problémy, které by
vás mohly zaskočit.
Máte připravené večerní osvětlení, pokud
se setmí při vaší „garden párty“, alternativní
„mokrou variantu“ v programu pokud vás
překvapí „průtrž mračen“ pod širým nebem,
kontakty na dopravce, pokud budou potřeba
„rychlá kola“?
Máte odškrtaný nákupní seznam, obvolané
a potvrzené objednávky na pronájem, potvrzenou účast hostů, zajištěné občerstvení
a domluvené kulturní vystoupení?
Víte, kdo bude obsluhovat hosty?
Máte připravenou „uvítací řeč“?
Nezapomněli jste zkontrolovat svůj šatník,
aby vás v den oslavy nepřekvapila skvrna na
vašem oblíbeném obleku nebo jste přišla na
to, že jste odrostla své velikosti koktejlových
šatů.
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Organizace v obci
SDH Mutěnice informuje
slavnostním zahájením na KD v 11 hodin
dopoledne. Zúčastnili se i naši přátelé
z družebního SDH DOLNÍ LHOTA a zástupci
z ředitelství JM HZS Brno, i z HZS Hodonín ,
starosta i místostarosta naší obce. V 15 hodin
před radnicí požehnal pan farář P. František
Putna náš nový dopravní automobil DAL 1 Z,
děti z CM Fanynka i tanečníci z Mašličky pro
nás měli připravený kulturní program a potom
první jízda automobilu směřovala na hřbitov
s květinovými věnci k uctění památky našich
již zesnulých předchůdců. Večer vypukla
taneční zábava a jsme rádi, že se akce tak
vydařila.
A ani teď se nenudíme, a na 26.srpen
plánujeme soutěž „Ocelový hasič“, Memoriál
Radomíra Blažka..... zápolení jednotlivců,
tak doufám, že si uděláte čas a přijdete
podpořit svého favorita. Tak vám všem přeji
krásné léto, dlouhé prázdniny a příjemnou
dovolenou. PS Dík za auto, doufám, že ho
nebudeme potřebovat!!!
Ivana Blahová

Ani jsme se nenadáli, jaro se kolem nás
prohnalo kosmickou rychlostí a počasí dává
výrazně najevo, že léto je v plném proudu,
teploty překračují limity, počet tropických
dnů přibývá, vláhy zase není dostatek a
půda je abnormálně vyschlá. Jo léto, to je
krása, období prázdnin, dovolených, výletů,
stanování…. Ale musíme si uvědomit, že už
je zase vyhlášen pohotovostní stav ohrožení
před požáry, zákaz rozdělávání ohňů v otevřené přírodě, zákaz vypalování trávy, ale
i tohle k létu patří.
Jarní období uteklo pro naši organizaci
opravdu velmi rychle, věnovali jsme se
přípravě oslav 125. výročí založení SDH
Mutěnice, uskutečnila se brigáda na úklid
vnitřních i vnějších prostorů hasičské zbrojnice. Oprava sochy Sv. Floriána, a také
25.3. proběhl sběr železného šrotu. Oslava
„Založení sboru“, proběhla v komornějším
provedení, bez přehlídky. Většina členů se
zúčastnila „Valné hromady“, která začala

Mutěnický biatlon
Tak a je to za námi, II. ročník mutěnskeho
biatlonu. A jak vlastně takový biatlon probíhá?
Ke startu se nachystají 4 závodníci. Tři, dva,
jedna, start. Závodníci vystartovali, ladně
přejíždí zatáčku a míří rovinou ke střelnici.

Žuch na karimatku. Cvak, cvak - vzduchovka
je připravena, teď jen pořádně zamířit a pal.
Ano, první střelba byla úspěšná, teď zbývají
už jen dvě. Další cvaknuti, zamíření a bum,
kulka se odrazila od stromu. Stále zbývají
30

2 kolečka v terči. Super, po druhé i po třetí
byly střely úspěšné. Teď honem na další
kolo. Cíl je už skoro na dosah, zbývá jenom
střelba ve stoje. Všechny tři kolečka byla
sestřelena v neuvěřitelné rychlosti a teď šup,
šup do cíle. Jedna noha míjí druhou, prudká
zatáčka, cílová rovinka a už to tady máme,
první závodník je úspěšně v cíli. Těsně za nim
přijeli 3 zbývající závodníci. No, co dodat, byl
to vyrovnaný závod. Ted už jen zbývá převzít
medaili, jít si na palačinku se sodovkou a na
celý den vzpomínat z pohodlí domova.
Snad jsem vám průběh biatlonu trošku
přiblížila. A pokud litujete toho, že jste náš
biatlon letos nestihli, nesmutněte, chtěli
bychom udělat biatlon každoroční tradicí.
Letošního biatlonu se zúčastnilo 56 závodníků nejen na bruslích, ale také na koloběžkách, kolech a dalších nemotorových
vozidlech. Závodníci si tak mohli závod
vyzkoušet ve volné kategorii. Nejen pro

závodníky, ale i pro všechny ostatní, byla
připravena zábavná stanoviště jako střelba
ze vzduchovky, střelba z foukačky, bungee-running a skákací hrad.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem
sponzorům, pořadatelům, ale hlavně vám,
kteří jste nás poctili svou návštěvou a ukázali, co ve vás je. Děkujeme a těšíme se na
další rok.
Adéla Froňková
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Rodinné centrum Žofka
  Pohádkové odpoledne s Žofkou
V sobotu 10. 6. 2017 pořádalo Rodinné
centrum Žofka další ročník své již tradiční
akce pro děti s názvem „Z pohádky do pohádky.“ V letošním roce jsme se rozhodli pro
změnu místa konání akce s trasou vedoucí
kolem základní školy. Díky ochotě a vstřícnosti vedení školy jsme mohli pro pohádková
stanoviště využít celý areál školy včetně obou
sportovních hřišť.
I přes počáteční nepřízeň počasí dorazilo
na 200 místních i přespolních dětí s jejich
rodinami, aby se všichni společně mohli
vydat na soutěžní trasu. Na celkem deseti
stanovištích mohli potkat Večerníčka, Rumcajse s Mankou, klauna, Kocoura v botách,
vodníka, Makovou panenku, celou rodinu
Šmoulů, naši Žofku, Sněhurku i čarodějnici.
Po splnění každého úkolu byly děti odměně-

ny, a pakliže se jim podařilo splnit všechny
úkoly, dostaly v cíli medaili z perníku s obrázkem naší Žofky a věcnou cenu dle vlastního
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výběru. Na trase po stanovištích měli účastníci jedinečnou příležitost navštívit prostory
Rodinného centra Žofka, které se nacházejí
vedle kuchyně školy. V průběhu akce si
mohly děti vyzkoušet šermířské umění, střelbu z luku nebo se obléct do brnění s členy
skupiny Dračí úsvit. Ta v závěru celé akce
předvedla na hřišti historický souboj s meči
a u dětí sklidila velké ovace. V průběhu celé
akce se mohly děti vydovádět na skákacím
hradu a při tanci disko. Kdo měl chuť, mohl
si na závěr ještě opéct špekáček nebo si dát
párek v rohlíku. A pak už se spokojené děti
i rodiče ubírali k domovu.
Dle kladných ohlasů mezi účastníky
věříme, že se akce líbila, a těšíme se na
další ročník. Naše poděkování patří všem
dobrovolníkům, bez jejichž pomoci by celá
akce nemohla proběhnout, vedení školy
i pracovníkům obecního úřadu. Akce by také
nemohla proběhnout bez našich sponzorů,
kterým děkujeme, že svými finančními i věcnými dary podporují děti i činnost Rodinného
centra Žofka. Děkujeme!

Sponzoři akce:
KDU-ČSL, Swietelsky stavební s.r.o.,
THERMONT Mutěnice, s. r. o., Ing. arch.
Řihák Jiří, Skládka Hraničky s.r.o., Lékárna
Mutěnice, INVESTSERVIS, s.r. o., SHERYL
NAILS Šárka Komosná, Petr Čejka, Kovářství
Petr Kuja, manželé Koneční, manželé Mrákovi, manželé Pavkovi, Stolařství Libor Joch,
Alibi & Co, s.r.o., PALETY Mutěnice, s. r. o.,
Vinotéka U Kočky, Lamáčková Dana, Květinářství Štěpánková, Ištvánek Marek, Zimolka
Marek, Plchut Petr, Autodoprava Jakub
Hodes, Autoservis Macík, Josef Vagunda-Drgáč, Retro cukrárna Mutěnice, Autodoprava
Petr Buchta, Lenka Vrbová, CITO CZ, s. r. o.,
Anna Jochová, Malby a tapety Jiří Jurčeka,
Vinařství Jaroslav Joch, Vinařství Mutěnice,
Tesařství Tihlařík, Vinařství Trávník, Cukrářství Petra Gertnerová, Autodoprava Kmenta,
SONNENTOR, Jízdní kola MAYO, ENAPO,
Adam Sladký, Penzion U Urbana, Pizzerie
Hana Zemčíková
Zuzana Pavková

Divadelní kroužek Mravenecek
Rodinné centrum Žofka v tomto školním
roce nabídla v zájmové činnosti pro děti
prvních až čtvrtých tříd divadelní kroužek
„MRAVENEČEK“.
Po celý školní rok jsme se scházeli každou
středu v prostorách RC Žofka a na úvod
jsme si vždy zazpívali naši hymnu – JSME
MRAVENČÍ SKUPINA, CO HRAJE, ZPÍVÁ,
TANČÍ…
V první části hodiny s dětmi děláme různá
dramatická cvičení, při kterých rozvíjíme
komunikaci, spolupráci, fantazii, a další
tvůrčí dovednosti. V druhé části hodiny pilně

nacvičujeme krátké divadelní představení.
V prvním pololetí jsme se představili krátkou
hrou„ JAK TO CHODÍ V MRAVENIŠTI“. Druhou polovinu školního roku jsme se učili hru„
MACH A ŠEBESTOVÁ“, kterou jsme vylepšili
o i svou hudbu.
Generální zkouška nás čekala dopoledne
31. 5.2017 v Mateřské školce. Představení
se malým dětem líbilo a tak jsme doufali, že
se povede i při večerní veřejné premiéře.
Den D pro děti nastal večer. Všichni netrpělivě očekávali rodiče, sourozence, babičku
s dědou. I přes velkou nervozitu a trému se
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hru předvedli žákům prvního stupně. Sklidili
jsme velkou pochvalu a sladkou odměnu.
V příštím školním roce se budeme těšit na
další diváky.
Jana Zvědělíková

nám vše povedlo. Toto představení bylo odměněno potleskem a děti za odměnu dostaly
malou památku v podobě loutky a sladkosti.
A když už to tak hezky umíme a dalo nám to
spoustu úsilí a námahy, ve čtvrtek ráno jsme

SOKOL
bovce v únoru tohoto roku, a to družstvo „Hrnek“ z Brna, na které jsme narazili na turnaji
v Kobylí. Odveta to byla dokonalá, protože
jsme jako tým „Pozdní sběr“, který byl složen
ve velmi podobné sestavě jako v Mutěnicích,
celý turnaj ovládli a po zásluze jsme v turnaji,
který nese velmi trefný název „O sedmičku
strýčka Buchty“, zvítězili. V základní skupině
jsme skončili druzí, a to právě za brněnským
„Hrnkem“. Druhé místo nám zaručilo postup
do finále, kde jsme hru výrazně zlepšili

Vážení příznivci mutěnického Sokola,
dovolte mi, abych Vás přivítal na těchto řádcích, na které se pro Vás snažíme pravidelně
přispívat už třetím rokem. Pevně věřím, že
se sem budete vracet i v budoucnu, a my se
budeme snažit, abychom Vás vždy informovali
o tom, co se nám v uplynulém období mezi jednotlivými čísly našeho Zpravodaje podařilo.
Ve volejbale jsme dosáhli dílčího úspěchu,
kde jsme v pomyslné odvetě porazili vítěze
turnaje, který se odehrával na domácí palu34

a soustředěným výkonem jsme Hrnky udolali.
V neposlední řadě zvítězil pohyb, radost ze
sportování a především dobrá nálada, která
ke sportu neodmyslitelně patří.
Opět nemohu opomenout náš dětský
kroužek, který vedeme už druhým rokem.
Pokud byste jej navštívili jako pozorovatelé
a chodili byste pravidelně, tak určitě na první
pohled zjistíte výrazné zlepšení v dovednostech, které neustále pilujeme. Mohu dokonce
s klidným srdcem napsat, že už zvládáme
základní volejbalové údery, jako jsou „prsty“
a „bagr“. Momentálně zdokonalujeme útočný
úder – smeč a obranný – blok. A jak to bývá,

někomu se daří více, jinému zase méně, ale
hlavní je, že se děti baví. Do nové sezony jim
můžeme slíbit, že se nám podařilo koupit nové
míče, které jsou odlehčené, a proto můžeme
zaručit, že už je nebudou bolet ruce z bagru.
Pro léto připravujeme několik akcí, které se
termínově blíží konci školního roku. Více zpráv
o těchto aktivitách přineseme v podzimním
čísle Zpravodaje.
Milí čtenáři, dovolte mi, abych Vám všem popřál krásné slunné léto, ať ho strávíte na chatě
v Čechách, u moře v zahraničí, nebo třeba
jen u babičky a dědečka někde na zahrádce.
Za T. J. Sokol Mutěnice Tomáš Mičola

NAŠE VINOHRADNICTVÍ - VINAŘSTVÍ
•  Výstava vín 2017  •
Degustace se konala 19. března v jídelně
základní školy. Do 25 hodnotících komisí
bylo rozděleno 82 degustátorů (59 z Mutěnic a 23 přespolních). To znamená, že letos
přišlo na degustaci ještě o 12 vinařů méně
než v roce 2016.
Rád bych i touto cestou poděkoval vinařům
za dodané vzorky jejich celoroční práce, OÚ
Mutěnice a ZŠ Mutěnice za vstřícnost při
pořádání této tradiční akce a všem, kteří byli
jakkoliv nápomocni.
A nám vinařům přeji, ať je k nám příroda
milosrdnější a dovolí nám i nadále pěstovat
a vyrábět náš zlatavý mok, bez kterého si
většina z nás nedokáže život představit. Tak
na viděnou za rok na výstavě v Mutěnicích.

Tradiční výstavu vín v Mutěnicích uspořádali i letos členové Vinařského spolku
Mutěnice.
Po vynikajícím roce 2015 jako by si příroda
řekla, že vinaři nemusejí mít „hody“ každý
rok, a tak na nás v loňském roce opět poslala
jarní mrazy. Opět to neustály vinohrady v dolinách a nižších polohách. Jen těžko se dalo
odhadovat, kolik vzorků letos vinaři dodají.
A tak oproti 1159 vzorkům v roce 2016, bylo
na letošní výstavě připraveno v „pouze“ 892.
Samozřejmě v jiných obcích by toto množství
bylo obecním svátkem, ale pro Mutěnice je to
přece jenom trochu míň. Zdá se však, že o co
méně hroznů bylo, o to lépe se jeví kvalita
tohoto vína. To potvrdila i naše výstava, kde
bylo možné vybírat z 555 bílých, 151 červených, 75 růžových vzorků vín a 111 vzorků
starších ročníků.

František Dubina
předseda Vinařského spolku
35

•  Každoroční boj proti chorobám ve vinicích •
Folpan 80 WG – kontaktní fungicid vhodný k prvnímu ošetření. Dávka 1 kg / ha před
květem, po odkvětu pak 2 kg / ha
Momentum – systémový i kontaktní preparát. Dávkování 2 – 4 kg / ha
Antre 70 WG – kontaktní přípravek na bázi
Zn. Dávkování 1 – 2 kg/ha
Melody combi 65,3 WG – v ýborný
přípravek, působí i kurativně, rostlinou je
dobře přijímán. Účinnost i na Plíseň šedou.
Dávkování – 0,9 – 1,8 kg/ha
Profiler a Cassiopee 79 WG – plně systémové produkty. Vhodné používat v době
nejvyšší nárustů letorostů. Dávkování je
u obou totožné 1,5 – 3 kg/ha.

Každý rok je v ochraně révy proti chorobám jiný. Je proto nutné reagovat na aktuální
zdravotní stav keře a povětrnostní podmínky.

Plíseň révová (peronospora)
Je určitě jednou z nejvážnějších chorob
a dovede zlikvidovat úrodu hroznů téměř
v jakémkoliv stádiu vývoje. Začátek vývoje této choroby aktivují zejména srážky,
už od 10 mm za 24 hodin, v kombinaci
s teplotou nad 18 st. C.
Přípravky vhodné k ochraně proti plísni
révové:
36

Kuprikol 50, Cuproxat SC, Flowbrix
– klasické měďnaté, kontaktní přípravky.
Novinkou v letošním roce je Defender Dry
– kontaktní přípravek na bázi Cu. Dávkování
je 1 – 2 kg/ha.
Mildicut – spolehlivý přípravek, velmi
dobrý poměr cena : výkon. Dávkování 3 l /ha

Dávkování je u nich podobné, okolo 3 kg
na ha.
C abrio Top – účinkuje soub ěž n ě
i na Plíseň révovou. Systémový produkt.
Dávkování 1 -2 kg /ha.
Šedá hniloba hroznů

Padlí révové (oidium)

Třetí významná nemoc révy vinné. Škody
páchá v tom posledním stádiu, kdy je úroda
hroznů už na dosah. Hlavním spouštěčem je
deštivé, vlhké počasí v kombinaci s teplotami
nad 18 st. C.
Přípravky na ošetření Plísně šedé
Teldor 500 SC - výborný přípravek s krátkou ochrannou lhůtou. Lze aplikovat i v době
před sklizní. Dávka 0,75 l/ha
Mythos 30 SC - Spolehlivý přípravek,
použít spíše jako preventivní opatření, např.
před uzavíráním hroznů. Dávkování 2 kg /ha.
Novinkou je přípravek Switch – vykazuje
výborné výsledky. Jeho nevýhodou je cena,
téměř 4 000 Kč za 1 kg, při dávce právě
1 kg/ ha. Standartní dávka vody na 1 ha je
500 – 700 lt.

Další past na vinaře. Choroba se vyskytuje
už i před kvetením révy vinné. Ošetřování
je nutné intenzivně zahájit už před květem.
V posledních několika letech, je to hlavní
choroba, se kterou se ve vinicích svádí každoroční boj.
Přípravky vhodné k ochraně proti padlí
révovému:
Novinkou je Luna Experience. Přípravek
se dvěma účinnými látkami. Vhodné použití
je po odkvětu, maximálně 2x za rok. Dávka
je 0,375 l/ha
Falcon 460 EC – Systémový přípravek,
dávkování 0,3 – 0,4 l/ha
Prosper – další spolehlivý systémový
produkt, dávkování 0,3 – 0,6 l /ha
Dynali – dávkování 0,5 – 0,65 l /ha
IQ Crystal – dávkování 0,15 -0,20 l /ha
Sírnaté přípravky- Kumulus WG, Sulfurus, Sulfolac 80 WG – obsah Síry 80 %.

Hodně dobrý výběr přípravků a správně
zvolené termíny ošetření vinic přeje
Vladimír Trávník
(čerpáno z materiálů fy Bayer s.r.o.,
Adama CZ, Helivo s.r.o.)
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•  Patroni vinařů •
často z vinic škodné bouře a krupobití,
a který dovedl pro vinice své diecéze vyprosit potřebnou vláhu i sluneční žár. Socha
tohoto světce je vedle sochy papeže Urbana
ve vinařském muzeu v Bratislavě. Vinaři
oslavují jeho svátek právě tento den.
6. února - Sv. Amand (Amandus) Belgičan. Patron obchodníků s vínem.
14. února   - Sv. Antonín Sorrentský
(opat). Pěstitel vinné révy v Sorrentu. Zasadil podle místní tradice tam při kostele sv.
Martina révu, která dosud v celém městě
skýtá nejkrásnější hrozny.
19. dubna - Sv. Valter (též Gautier). Opat
ze sv. Martina u Pontoise. Bývá vyobrazen
s hrstí klasů a hroznem vína.
19. dubna - Sv. Verner (Werner z Ober
weselu). Patron vinařů. Už jeho otec byl
pěstitel rév y. V Besanconu se utvořilo
veliké bratrstvo vinařů pod patronátem sv.
Vernera, které nabylo v kraji význačného
postavení. Členové dodnes sdružují v kostele sv. Máří Magdaleny v Besanconu, kde
o svém výročním svátku pijí několik kapek
žehnaného vína.
1. května - Sv. Peregrin (Pellegrino)
Laziosi. Ital, řeholník OSM. Bývá malován
s hrobem, z něhož roste réva, hrozny vyrostlé z révy na jeho hrobě prosluly vyléčením
mnoha těžce nemocných.
12., 13., 14., 15. května - Sv. Pankrác,
sv. Servác, sv. Bonifác, sv. Žofie. Jsou na
rozdíl od ostatních patronů ve velké pozornosti (a případné „nevítanosti“). Říká se jim
„zmrzlí svatí“. To proto, že v těch dnech jsou
mnohdy vinice katastrofálně ničeny jarními
mrazy. Mnohdy se dostaví až o svaté Žofii,
která pak je u vinařů taktéž v nemilosti,
neboť prý „sv. Žofie víno vypije“.

Patronáty různých cechů a stavů nebyly
vždy společné všem zemím, natož jejich
krajům. Vinařští patroni jsou zde seřazení
chronologicky, jak je nabízí kalendář.
3. ledna - Sv. Jenovéfa (Jenofefa) je patronkou vinařů v Paříži, současně i hlavní patronkou hlavního města Paříže. Dala postavit
kostel sv. Diviše, když jednou prací vyčerpaní
dělníci neměli čím by se posilnili, proměnila
vodu, která stála v dělnické putýnce, ve víno.
Vína pak neubývalo a došlo teprve, až kostel
byl úplně dostavěn.
8. ledna - Sv. Severin (z Norika) patron
Bavorska, vinařů, ochránce vinné révy i v Rakousku, aby se urodilo hodně hroznů.
22. ledna - Sv. Vincenc (ze Zaragozy
Saragosa ) Španěl. Stal se ochráncem vinařů, poněvadž jeho jméno obsahuje v první
slabice slovo „víno“.
23. ledna - Sv. Urban (biskup z Lageres)
je znám jako veliký divotvorce, zapuzující
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25. května - Sv. Urban I. papež. Patron vinařů, vína, vinohradů, bednářů, proti
mrazu, bouřce a blesku, proti opilství. Ital.
Tento světec, žijící ve 2. století podle legendy se zachránil před svými pronásledovateli
ukrytím ve vinici. Býval často zobrazován
na bohoslužebných nádobách jako papež
s hroznem vína. Jeho svátek býval pro vinaře
důležitým mezníkem časovým pro práce ve
vinohradech a významný i svou pohodou pro
květ révy. Moravští vinaři uctívali sv. Urbana
v kapli zasvěcené tomuto světci nad Slavkovem, kam zvláště putovali v procesích o jeho
svátku. V Příboře putují vinaři ze severozápadního Slovenska. Říká se jim „Urbánci“.
Roku 1761 získalo město Příbor ostatky
tohoto světce (byl pohřben na Via Appia
v Římě) a postavili k jeho poctě při kostele
zvláštní kapli. Jinde na Slovensku oslavovali
svého patrona zábavným způsobem. Na jeho
svátek postavili vincúři na náměstí či na jiném
veřejném místě stůl pokrytý ubrusem, ozdobený ratolestmi a květy, a postaví na něm
sochu sv. Urbana. Když jest pěkné počasí,
prokazují světci všelikou úctu, ale když prší,
házejí po něm mlátem. Nejvíce se bojí tamní
vinaři o svátku sv. Urbana mrazů.
3. června - Sv. Morand. Kněz, řeholník,
převor kláštera v Altkirchu, patron pěstitelů

vinné révy a vína. Alsasko, Francie. V době
postu požíval denně jeden hrozen vína.
24. června - Sv. Jan Křtitel, prorok,
předchůdce Páně, Kristův křtitel. Stal se
patronem vinařů, hospodských a bednářů,
protože podle evangelia sv. Lukáše (I.15)
žádné víno nepil. Až od 10. století se v tento
svátek někde pije tzv. „svatojánská láska“,
víno, které bylo posvěceno v kostele.
6. července - Sv. Goar, věrozvěst Porýní. Zavedl do tohoto révou proslulého kraje
nejen evangelium Kristovo, ale i pěstování
vína a sám naučil lid révu pěstovat, čímž se
zasloužil nemálo o blahobyt těchto krajů.
Kněz, poustevník, patron vinařů a hostinských. Rodák Francouz, zemřel v Německu.
22. července - Sv. Máří Magdaléna
(Marie z Magdaly). Patronka francouzských
vinařů, obchodníků s vínem, bednářů. Ve
Francii jistý druh vína, Madeleine royale, má
již na svátek této světice dozrálé hrozny. Říká
se jim „majdalénka“.
7. srpna - Sv. Sixtus II. Papež, mučedník.
Patron za dobrou úrodu hroznů. Na mnoha
místech v Itálii byly dříve žehnány hrozny
(patronát).
10. srpna - Sv. Vavřinec (Lorenz). Jáhen,
mučedník. Velmi uctíván na Moravě. Na jeho
svátek bývaly a ještě dosud bývají konány
slavnosti „zarážení hory“, neboť prvé hrozny
začínají v tuto dobu zrát. Patron vinohradů
a za úrodu vinných hroznů.
24. srpna - Sv. Bartoloměj, apoštol, mučedník. Vinařského patronátu se mu dostalo
jednak proto, že se o jeho svátku začínalo
„sbírat“ (vinobraní), jednak proto, že někteří
ikonografové soudí, že nůž, s nímž se sv.
Bartoloměj jako nástrojem svého umučení
zobrazuje, byl velmi podoben vinařskému
noži.
27. září - Sv. Václav. Vévoda, mučedník.
Patron Čech. Křesťanský a národní symbol.
Sám pěstoval obilí a révu, připravoval hostie

Svatý Václav připravuje víno ke mši sv. Starobylá řezba na dně velkého sudu (pro 120 hl)
ve vinném sklepě Lobkowiců na Mělníce.
39

-.Sv. Friard – na ostrově Vindnentu zarazil
tento poustevník do země hůl, z níž hned
vypučela réva a vydala nádherné hrozny.
-.Sv. Gratus – vzýval se, aby chránil vinice
před krupobitím.
-.Sv. Matern – vzýval se v Elsasku, aby se
urodilo hodně hroznů.
- Sv. Metria – mučedník, otrok, jež musel
svému pánu, guwernandu města Aix en
Provence pěstovat víno vyobrazuje se též
s révou.

a víno ke mším. Uctíván vinaři od dob Karla
IV. Patron vinařů a sládků.
11. listopadu - Sv. Martin z Tours. Patron
vinařů, obchodníků s vínem, bednářů, hostinských a hoteliérů.
16. listopadu - Sv. Otmar ze St. Gallenu.
Opat, zakladatel OSB. Většinou zobrazován
se soudkem vína a hrozny vína. To spočívá
v tzv. vinném zázraku, rozmnožení vína, podle
kterého se Otmarův soudek nikdy nevyprázdnil, ačkoliv z něho dával pocestným stále pít.
19. listopadu - Sv. Alžběta Durynská.
Řeholnice TOR. Narozena v Uhrách (Bratislava?). Zemřela v Německu. Zobrazována
se džbánem vína, podávaného nemocným.
27. prosince - Jan Evangelista (apoštol,
miláček Páně). Patron vinařů. Dle legendy mu
neuškodil jed požitý s vínem. Proto se světí
na jeho svátek víno.

Z biblických osob nejednou na inventáři
cechů vinařských je vyobrazen i starozákonní
NOE, který zakusil účinek přemíry požitého
vína.
Exerpce z knihy Chvála vína (Antonín Šorm)
a díla Rok se svatými (Schauber-Schindler)

ing. Jaroslav Mihola

SPORT
M U T Ě N I C K Ý   F O T B A L
Starší přípravka si na jaře vedla velmi
dobře, když v 10 utkáních okresního přeboru jenom třikrát prohrála a posunula se
z podzimní 9. příčky na místo sedmé. Má
vyrovnanou bilanci vítězství a porážek, i když
skóre má přece jen pasivní. Navíc kluci věkově patřící do přípravky pomáhali i mladším
žákům. Na jaře střelecky zářil Jindra Pavelka,
který nastřílel 44 branek, což je téměř polovina z 91 jarních branek přípravky! Marek
Buchta vstřelil 15 branek, Jan Štětka 12,
Theo Mullot 7, Adam Knotek 6, Petr Plchut
a Matyáš Mokruša 2 a po jedné brance přidali Petr David, Adam Černý a Lukáš Bolfík.

Ani jsme se nenadáli a skončil nám další
fotbalový ročník, který opět potvrdil, že
Mutěnice mají své nezastupitelné místo nejen v okresní, ale i v jihomoravské kopané.
Žádné mužstvo nemělo sestupové starosti,
naopak A-mužstvo a starší žáci bojovali
o vítězství v soutěži, i když nakonec jsme
v obou kategoriích tahali za kratší konec
a skončili jsme druzí. Ukazuje se tedy, že
cesta, kterou jsme nastoupili v posledních
letech, je správná. Zřejmě je to také kvůli
tomu, že kromě mozku a svalů zapojujeme
do fotbalu i to nejdůležitější, tedy pověstné
mutěnské srdíčko…
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Mladší přípravka hrála stejně jako její
starší kolegové okresní přebor, tedy rovněž
nejvyšší možnou soutěž přípravek. Klukům
a jedné holce se dařilo o trochu hůře než jejich starším kamarádům, ale soutěž odehráli
důstojně a ostudu rozhodně neudělali. Oproti
podzimu se zlepšili o jednu výhru. Výhry nad
Strážnicí, Vnorovy a Dubňany byly navíc jednoznačné. Oproti tomu s Hroznovou Lhotou
prohráli o jednu branku a s Vracovem o dvě,
takže při troše štěstí mohlo být bodů ještě
více. I v této kategorii (hraje se systémem
4+1) padá hodně branek, takže jsou zápasy
i výsledky velmi zajímavé. Nejlepším jarním
střelcem s počtem 30 branek je Adam Knotek, 21 vstřelil Adam Nedvídek, 18 Natálie
Lamáčková, 6 Tomáš Sladký, 4 Antonín Burian a Matyáš Koš. V bráně statečně střelám

častokrát vyspělejších soupeřů čelil brankář
Dominik Červínek.
Mladší žáci se oproti podzimu přece jen
tabulkově i výsledkově pohoršili, ale konečné
4. místo je vzhledem k perspektivě a mládí
většiny hráčů pěkné. Do celku totiž výrazně
promlouvali kluci z přípravky, kteří vstřelili
i několik branek. Navíc se řada kluků zejména r. 2005 a 2006 dostala i do okresních
výběrů, takže talenty i v této kategorii máme
a rozhodně se o nich ví. Nejlepším střelcem na jaře byl stejně jako v přípravce se
7 brankami Jindra Pavelka, 3 branky přidal
Tomáš Grmolec, který k nám v zimě přišel
z Ratíškovic a dvě Matyáš Lamáček a Adam
Černý. 1x se ještě trefili Marek Buchta, Lukáš
Mokruša, Martin Hrabina a věkem ještě hráč
mladší přípravky (!) Adam Knotek.

Starší žáci FK Mutěnice 2016/2017 - 2. místo I. tř. JmKFS, sk. C
Stojí zleva: František Lamáček - trenér, Matyáš Konečný, Marek Mokruša, František Lamáček,
Ondřej Buchta, David Froněk, Lukáš Kotvan, Tomáš Růžička, Jan Froněk - trenér.
Dole zleva: Pavel Weigl, Matyáš Lamáček, Kevin Goldschmied, Matyáš Knedlík, Nick Hekele,
Mikuláš Holešinský, Kevin Bravenec
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Dorost FK Mutěnice 2016/17 - 7. Místo I. tř. JmKFS. Sk. C
Stojí zleva: Petr Weigl - trenér, Marek Mokruša, Petr Janás, Jaroslav Knedlík, Michal Opluštil,
Vojtěch Hanák, Kristián Esterka, Adam Michna, Karel Růžička - trenér
Klečí zleva: Richard Labuda, Pavel Weigl, Pavel Jagoš, Patrik Lamáček, Ondřej Novotný,
František Lamáček, Vít Pechura, Tomáš Růžička Leží zleva. Ondřej Buchta a Richard Konečný

Starší žáci obhajovali vítězství z loňské
sezóny, což se jim bohužel nepodařilo. V rozhodujícím zápase podlehli jinak suverénnímu
spojenému (!) družstvu Ratíškovic a Dubňan,
a proto museli tentokrát vítězství přenechat
soupeři. Zbylá jarní utkání většinou suverénně vyhráli. V 7 zápasech si připsali celkem
58 branek, což je průměr přes 8 vstřelených branek na zápas! Nejlepším jarním
střelcem byl s 14 brankami Marek Mokruša
a s 12 František Lamáček. Střelecky těmto
tradičním oporám na jaře překvapivě zdatně
sekundoval Mikuláš Holešinský, který přidal
11 přesných zásahů. Jsme rádi, že se po
těžké zlomenině nohy tak úspěšně k fotbalu
vrátil. Pavel Weigl, Tomáš Růžička a Adam
Prčík (v zimě přišel z Čejkovic) vstřelili 4,
David Froněk a Matyáš Konečný 3. Jistotou

v bráně byl Ondřej Buchta, který po sezóně
zřejmě zamíří do Hodonína. S trénováním
nám prozatím (!?) končí Franta Lamáček
s Jendou Froňkem, kterým je nezbytné za
celé ty roky poctivé práce lemované velkými
úspěchy svých mužstev poděkovat.
Dorostenci vstupovali do právě skončeného ročníku trochu s obavami, neboť
většina hráčů z dorostu z věkových důvodů
odešla. Už podzim naznačil, že to snad tak
špatné nebude, což se potvrdilo na jaře, kdy
dorostenci pravidelně bodovali a postupně
stoupali tabulkou vzhůru až ke konečnému
7. místu. Dařilo se jim hlavně doma, kde na
jaře vyhráli všech 6 utkání! I díky citlivému
přístupu trenérů Karla Růžičky a Petra Weigla kluci vytvořili dobrou partu a to je základ
úspěchu. Samozřejmě nám pomohlo posílení
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Mladší žáci FK Mutěnice 2016/2017 - 4. místo I. tř. JmKFS, sk. C
Zleva stojí: Marek Mokruša - trenér, Martin Hrabina, Matyáš Lamáček, Marek Buchta, Tomáš
Grmolec, Miroslav Foltýn - trenér
Klečí zleva: Adam Černý, Jindřich Pavelka, Lukáš Mokruša, Petr Plchut, Theo Mullot, Jiří Kabela
Leží: Libor Rozkyda

přidali Ondřej Novotný, Adam Michna, Richard Labuda a František Lamáček.
A-mužstvo má za sebou výtečnou sezónu, i když samozřejmě všechny mrzí, že
svou dobře rozehranou misi nedotáhlo do
ještě úspěšnějšího konce, tedy k vítězství
v krajském přeboru, ale „jen“ k místu druhému. Ještě 3 kola před koncem jsme po
sérii 11 výher (!!) byli v čele tabulky, bohužel
prohry zraněními oslabeného celku v Bohunicích, v Lanžhotě a na konec i doma
s Bosonohama nás definitivně odsunuly
za favorizovaný a hvězdami nabitý Tišnov.

o dva hráče ze Šardic (Ondřej Novotný a Vít
Pechura), a také o dva Čejkovjany Michala
Opluštila a Jaroslava Mitáčka. Výrazně
pomohli i starší žáci, největší porci obstaral
Marek Mokruša, který se prosadil stejně jako
Franta Lamáček i střelecky. Potěšitelné je, že
Pavel Jagoš, Adam Michna nebo teprve patnáctiletý Patrik Lamáček nakoukli i do „áčka“.
Kluci snad budou na sobě i nadále pracovat
a usadí se v kádru „áčka“ natrvalo. Nejlepší
střelci Pavel Jagoš a Patrik Lamáček vstřelili
na jaře 8, resp. 7 branek. 5x se trefili Vojta
Hanák a Marek Mokruša, po jedné brance
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Celková bilance ročníku 2016/17 v číslech:
A mužstvo

2. místo

30

22

1

7

67 : 33

67 bodů

Dorost

7. místo

24

9

6

9

49 : 56

33 bodů

Žáci starší

2. místo

16

13

2

1

95 : 12

41 bodů

Žáci mladší

4. místo

16

8

3

5

47 : 34

27 bodů

Ženy

6. místo

18

5

1

12

40 : 67

16 bodů

Přípravka starší

7. místo

20

8

3

9

155 : 200

27 bodů

Přípravka mladší

9. místo

18

5

0

13

152 : 223

15 bodů

Ženám se letos dařilo o trochu méně než
vloni, ale konečné 6. místo v desetičlenné
tabulce není vůbec špatné. Stejné místo
jim totiž patřilo i po podzimu. Nejlepší jarní
střelkyní byla s osmi brankami Lenka Lamáčková, která se blýskla hlavně v zápase
se suverénně posledními Šardicemi, kterým
nastřílela 6 branek. Střelecky jí opět sekundovala Yvonne Jansová, která se trefila 5x.
Monika Jakubčíková a Sabina Pavková vstřelily 3 branky, Petra Robková dvě a o zbylé
branky se podělily Radana Menyhartová,
Lucie Lysáková, Denisa Zemánková, Andrea
Brožovičová a Michaela Kupčíková.

O úspěšnosti sezóny svědčí i fakt, že jsme
nasbírali stejně bodů (67) jako v sezóně
2013/2014, kdy jsme krajský přebor suverénně vyhráli! Bohužel se postupně zranili
Víťa Lamáček (ten nejvážněji, neboť si zlomil
kotník), Lubomír Kupčík a Dalibor Koštuřík,
z různých důvodů se k nim přidaly absence
i dalších hráčů, a tak kolikrát trenéru Zemánkovi chybělo i 5 hráčů. A to se muselo
v dlouhodobé soutěži projevit. Potěšitelné
je, že se v dobrém světle ukázali dorostenci,
kteří nám v závěru sezóny vydatně pomáhali
a ukázali, že s nimi můžeme do budoucna
počítat. Teprve patnáctiletý Patrik Lamáček
dokonce vstřelil i branku! Nejlepším jarním
střelcem „áčka“ se stal s 6 góly Marcel Čepil,
který do konce sezóny bojoval o korunu krále
střelců celé soutěže, na což mu ale bohužel
20 vstřelených branek nestačilo. Tentokrát
byl i lepší než Dalibor Koštuřík, který na jaře
ke svým 11-ti podzimním brankám přidal
tři. 3 branky na jaře vstřelil i Lukáš Koplík,
Tomáš Novotný se trefil 2x. Dalších 8 hráčů
se trefilo jedenkrát, což svědčí o celkem
širokém počtu hráčů schopných vstřelit
branku. Bohužel jenom pár hráčů dokázalo
branku vstřelit opakovaně, což byl možná náš
největší jarní problém.

Závěr
Závěrem je opět mojí milou povinností poděkovat všem našim fanouškům, trenérům,
sponzorům, rodičům dětí a vůbec všem
příznivcům za jejich podporu a přízeň v právě skončené sezóně 2016/2017! Zároveň
přejeme všem mutěnickým občanům krásné
sluncem zalité léto a se všemi se těším na
viděnou v našem krásném fotbalovém areálu!
Petr Blaha
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Společenská kronika
Blahopřání

75 let:
1. 4. 1942
		 24. 4. 1942
		 1. 5. 1942
		 4. 5. 1942
		 20. 5. 1942
		 27. 5. 1942

Františka Hodesová
Jaromír Trávník
Miloslav Forch
Anežka Hanispáková
Josef Hájek
Ludmila Hanáková

80 let:
8. 4. 1937
		 27. 5. 1937
		 29. 6. 1937

Květoslava Prášková
Kristina Malatínská
Anna Mráková

90 let: 27. 5. 1927
		 21. 6. 1927

Věra Burianová
Petr Záleský

91 let:

3. 6. 1926

Zuzana Hajduchová

Narození
18. 1. 2017
10. 3. 2017
17. 3. 2017
10. 4. 2017
9. 5. 2017
15. 5. 2017
3. 6. 2017

Oliver Nevídal
Barbora Holá
Petr Ilčík
Dominik Šalša
Lucie Vrbová
Tim Hanáček
Jáchym Horváth
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Vinařská
Tržní
Jižní
Nerudova
Vinařská
Masarykova
Hasičská

Sňatky
22. 4. 2017
		
3. 6. 2017
		
3. 6. 2017
		
3. 6. 2017
		

Alois Tichý
Blažena Šťastná
Pavel Brablc
Klára Havlíková
Lukáš Trávník
Kristýna Bezůšková
Josef Štěpánek
Iva Černohorská

Hodonínská
Hodonínská
Masarykova
Masarykova
Nová
Nová
Zahradní
Frýdek-Místek

Úmrtí
16. 2. 2017

Ludmila Balaštíková

Nádražní

ve věku 73 let

7. 3. 2017

Jiřina Vrbová

Tržní

ve věku ve věku 77 let

3. 4. 2017

Jan Sluk

U Obory

ve věku nedož. 44let

8. 4. 2017

František Dubina

Jižní

ve věku nedož. 82let

16. 4.2017

Jan Kabela

U Obory

ve věku 40let

17. 4. 2017

Libuše Nemšovská

Letní

ve věku 52let

17. 4. 2017

Radek Knedlík

Nová

ve věku 48let

19. 4. 2017

Marie Štětková

Lipová

ve věku 95let

19. 4. 2017

Emilie Hanáčková

U Obory

ve věku 96let

5. 5. 2017

Ludmila Tesaříková

Školní

ve věku 81let

10. 5. 2017

Marie Trávníková

Masarykova

ve věku 85let

21. 5. 2017

Josef Bíza

Dubňanská

ve věku 82let

21. 5. 2017

Zuzana Kaděrová

Nová

ve věku 87let

7. 6. 2017

Bohumil Balaštík

Slovácká

ve věku 80let
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První svaté přijímání v letošním roce

První svaté přijímání

Výlet na Hostýn po prvním sv. přijímání
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První svaté přijímání před 60 lety
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Škola v přírodě

Mutěnský biatlon

Pohádkové odpoledne s Žofkou
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