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Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vás informoval o kom-
plexních pozemkových úpravách (KoPÚ) na 
katastrálním území obce Mutěnice.

Pozemkový úřad Hodonín zahájil řízení 
o KoPÚ 26. 7. 2002. V roce 2009 byla 
pověřena na základě výběrového řízení 
společnost GEOREAL, s. r. o. Plzeň vypra-
cováním návrhu Zjišťování průběhu hranic 
pozemků na vnějším obvodu pozemkových 
úprav probíhalo v dubnu 2011. Úvodní 
jednání s majiteli pozemků proběhlo 19. 7. 
2011 na fotbalovém hřišti v Mutěnicích. Na 
tomto jednání byl zvolen sedmičlenný sbor 
zástupců z řad vlastníků pozemků – Petr 
Bíza (předseda sboru), Mgr. Augustin Cha-
ruza, p. Martin Králík, p. Vladimír Trávník, 
p. Petr Vydařilý, p. Petr Plchut, pí Marcela 
Švagerková. Dalšími nevolenými členy sboru 
byli stanoveni jako zástupce Obce Mutěnice 
starosta obce MVDr. Dušan Horák a zástup-
ce pozemkového úřadu. Se sborem zástupců 
byl konzultován plán společných zařízení, 
jenž obsahoval např.  cestovní síť (polní 
cesty), vodohospodářská opatření, opatření 
k ochraně přírody, krajiny a zemědělského 
fondu. Tento plán byl schválen v roce 2015.  
Po projednání a schválení plánu společných 
zařízení následovalo zpracování návrhu 
nového uspořádání pozemků. K projednání 
návrhu byli vlastníci zhotovitelem pozemko-
vých úprav /firmou GEOREAL/ písemně 
vyzváni a při jednání souhlas s návrhem 
vlastníci vyjádřili svým podpisem na novém 
soupisu pozemků. 

Zpracovaný návrh KoPÚ byl v termínu od 
19. 11. 2015 do 18. 12. 2015 vystaven na 
Obecním úřadě v Mutěnicích a na pozem-

SLOVO STAROSTYSLOVO STAROSTY
kovém úřadě k nahlédnutí. Po uplynutí doby 
vystavení návrhu KoPÚ proběhlo svolané 
závěrečné jednání, na které byli pozváni 
všichni účastníci řízení. Závěrečné jednání 
se konalo dne 17. 1. 2016 v prostorách 
tělocvičny ZŠ a MŠ Mutěnice.  Závěrečné 
jednání nebylo zcela uzavřeno z důvodu 
změny v návrhu podané majoritními vlastníky. 
Závěrečné jednání proběhlo opakovaně dne 
8. 6. 2016 v Kulturním domě v Mutěnicích. 
Pozemkový úřad rozhodl o schválení návrhu 
na základě toho, že 98,11 % výměry odsou-
hlasili její vlastníci (2833 ha půdy; celková 
výměra 2888 ha). 

Proti tomuto rozhodnutí o schválení návrhu 
KoPÚ se odvolali Ing. Vojtěch Marek, Mgr. 
et Mgr. Dagmar Prchalová a Ing. Magdalena 
Hanáčková ke Státnímu pozemkovému úřa-
du, pobočka Hodonín. Odvolací orgán tato 
odvolání zamítl v plném rozsahu v březnu 
2017. Rozhodnutí o schváleném návrhu 
KoPÚ v k.ú. Mutěnice nabylo právní moci 
dne 11.4.2017.

Následně byla podána žaloba u Krajského 
soudu v Brně, a to Ing. Vojtěchem Markem 
a Mgr. et Mgr. Dagmar Prchalovou proti 
rozhodnutí ve věci KoPÚ. Tímto krokem se 
KoPÚ přerušují do doby konečného rozhod-
nutí soudu.  Z tohoto důvodu není jasné, kdy 
budou KoPÚ dokončeny. 

Podaná žaloba má negativní dopad na 
Obec Mutěnice, a to v mnoha případech: 
např. nemůžeme budovat protipovodňové 
opatření za Oborou, nemůžeme opravovat 
některé polní cesty. Také občané mohou 
narazit na problémy - v některých lokalitách 
je omezena výsadba trvalých porostů (sady, 
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vinice) a také na výsadbu trvalých porostů 
na takto dotčených pozemcích nelze získat 
dotace.

Na všech pozemcích dotčených pozemko-
vou úpravou je v současné době Katastrálním 
úřadem vyznačena plomba, tzn., že bez 
souhlasu pozemkového úřadu nelze takto 
„zaplombovaný“ pozemek majetkoprávně 
převést např. darovací nebo kupní smlou-
vou, dokonce ani dědickým řízením  nebo 
zatížit věcným břemenem. Doporučuji při 
jakémkoliv plánovaném převodu/zatížení  
pozemků dotčených KoPÚ obrátit se na 
Pozemkový úřad, pobočka Hodonín, který 
vydá tzv. „Sdělení k převodu“ z důvodu, 
že pozemek dnes převáděný bude mít  po 
dokončení KoPÚ jiné parcelní číslo a může 
mít jinou výměru.

Dokončení KoPÚ považuji za prioritu pro 
další rozvoj obce a pro možnost získání do-
tačních titulů. Toto však není v silách Obce 
Mutěnice ovlivnit, ale záleží to na rychlosti 
soudního projednání podané žaloby.

Údaje o nových parcelních číslech a sou-
hlas s převodem pozemků poskytuje na 
základě písemné žádosti Státní pozemkový 
úřad, pobočka Hodonín, Bc. Markéta Ši-
mečková. Formulář žádosti je k vyzvednutí 
na obecním úřadě.

Přeji nám všem příjemný a slunný podzim 
a našim vinařům bohatou úrodu.

MVDr. Dušan Horák 
starosta obce

Zprávy z radniceZprávy z radnice
A je po prázdninách. Na začátku prázdnin 

si člověk řekne dva měsíce, to je docela 
dlouhá doba a ono to uteče jako voda. Tak 
doufám, že jste si všichni odpočinuli a na-
čerpali aspoň trochu nových sil a optimismu.

V minulém zpravodaji jsem s optimismem 
psal, jak se nám podařilo se všemi majiteli 
podepsat smlouvu o Právu provést stavbu 
na cizím pozemku. Bohužel, jeden majitel to 
podepsat nemohl a vše se nám vrátilo k do-
pracování s tím, že bylo pozastaveno územní 
řízení. Tak teď už to je konečně tak vyřešené, 
že legislativa se opět pohnula. Díky tomuto 
zdržení se samozřejmě vše posunuje a mám 
obavu, že letos už tuto akci nestihneme. Asi 
by nebylo vhodné před zimou začít a nechat 
stavbu přes zimu tzv. u ledu.

Co už ale zahájeno bylo, tak po x-letech ře-
šená rozhledna. Ta, doufám, do zimy hotová 
bude. Už kolem ní bylo tolik různých diskusí, 
dohadů a řečí, že je to zbytečné, nízké, dra-
hé a já nevím co všechno. Já osobně jsem 
přesvědčený, že ukáže čas, co bylo správné 
a co bylo špatné.

Se stejným problémem jako v ulici Pelco-
vé jsme se potýkali i při řešení  vybudování 
sociálního zázemí (WC) u amfiteátru Pod 
Búdama. I tady jsme museli hledat jiná 
řešení, což se nám snad podařilo a v době 
čtení tohoto článku by mělo být už vydané 
stavební povolení.

Jak pročítám minulé články, tak se pořád 
„motám“ kolem výše zmiňovaných akcích. 
Tak abych to někam posunul a nastínil další 
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akce ve fázi příprav ať studií nebo projektů. 
Tak v této době řešíme bezpečnější cestu 
dětí do školy od ul. Masarykova až k ma-
teřské škole. Dále jsme se začali zabývat 
budováním silnice, chodníku a osvětlení od 
ulice Nádražní přes potok až po ulici Zahrad-
ní. Dalším palčivým problémem je řešení 
kanalizace v lokalitě od Urbana směrem do 
Platového. 

A. ZO vzalo na vědomí:

1. Zápis z V. zasedání kontrolního výboru
2. Výroční zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ 

Mutěnice za rok 2016
3. Zprávu o výsledku přezkoumání hospo-

daření DSO VITIS – Čejkovice, Mutěnice, 
Velké Bílovice za účetní období roku 
2016

4. Závěrečný účet DSO VITIS – Čejkovice, 
Mutěnice, Velké Bílovice za rok 2016

5. Zprávu o výsledku přezkoumání hospo-
daření DSO Mutěnka za účetní období 
roku 2016

6. Závěrečný účet DSO Mutěnka za rok 
2016

B. ZO schválilo:

1. Poskytnutí individuální dotace na zajiš-
tění vybraných sociálních služeb v ORP 
Hodonín v roce 2017 z rozpočtu obce 
Mutěnice ve výši 224 763,-Kč

2. Smlouvu o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu obce Mutěnice na spolufi-

nancování sociálních služeb ve správním 
obvodu obce s rozšířenou působností 
Hodonín v roce 2017

3. MPZ obce č. 5/2017 – prodej pozemku 
p.č. 1947/1 část „a“ v k.ú. Mutěnice, 
p. Jamborovi, Mutěnice,  za cenu dle 
znaleckého posudku ve výši 1380,-Kč

4. MPZ obce č. 6/2017 – prodej pozemku 
p.č. 1275/52 v k.ú. Mutěnice manželům 
Konečným, Mutěnice, za cenu dle zna-
leckého posudku ve výši 7600,-Kč

5. MPZ obce č. 7/2017 – výkup pozemků 
p.č. 4170/3, p.č. 4170/7, p.č. 4170/6, 
p.č. 4138/3, p.č. 4169/4, p.č. 2202/4, 
p.č. 2200/5 vše v k.ú. Mutěnice (pozem-
ky pod komunikací – místní komunikace 
na parcele 4169/1) za cenu dle znalec-
kého posudku

6. Přenesení působnost i  v souladu 
s § 85 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, na radu obce pravomocně roz-
hodnout o nabytí pozemku p.č. 511/57 
– ostatní plocha, ostatní komunikace, 
o výměře 41 m2, v k.ú. Mutěnice a zapsa-
ného na LV č. 60000 od České republiky, 

Usnesení ze XV. veřejného zasedání  
ZO Mutěnice konaného dne 19.6.2017  
v sále Kulturního domu v Mutěnicích

Tak doufám, že se nám všem bude dařit 
dovést přípravu až k samotné realizaci.

Vinaři, Vy pracujte na tom, ať jsou mu-
těnská vína co nejkvalitnější a Vy ostatní si 
užívejte snad hezký podzim.

Petr Bíza
místostarosta obce
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Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 
390/42, Nové Město, 12800 Praha 2 ve 
výběrovém řízení s aukcí dle podmínek 
výběrového řízení s aukcí, vyhlášených 
Českou republikou, Úřadem pro zastu-
pování státu ve věcech majetkových.

7. S m l o u v u  o  s m l o u v ě  b u d o u c í  č 
1030038197/001 (NN Mráka) mezi 
Obcí Mutěnice a E.ON Distribuce, České 
Budějovice na pozemek p.č. 1809/1 za 
jednorázovou úplatu ve výši 1600,-Kč 
bez DPH

8. S m l o u v u  o  s m l o u v ě  b u d o u c í  č 
1030037090/001 (NN Dolejš) mezi 
Obcí Mutěnice a E.ON Distribuce, České 
Budějovice na pozemek p.č. 1947/1 za 
jednorázovou úplatu ve výši 2000,-Kč 
bez DPH

9. S m l o u v u  o  s m l o u v ě  b u d o u c í  č 
1040012617/001 (NN Bukovská) mezi 
Obcí Mutěnice a E.ON Distribuce, České 
Budějovice na pozemek p.č. 1275/50 za 
jednorázovou úplatu ve výši 5400,-Kč 
bez DPH

10. Smlouvu o zřízení věcného břemene č 
HO-014330043791/001 (NN Štěpánek) 
mezi Obcí Mutěnice a E.ON Distribuce, 
České Budějovice na pozemek p.č. 
1421 a p.č. 1401 za jednorázovou úplatu 
ve výši 1000,-Kč bez DPH

11. Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi 
Obcí Mutěnice, firmou GasNet, s.r.o. Ústí 
nad Labem, Martinem Šupou a Markétou 
Bízovou, Mutěnice na pozemek p.č. 
69/15a p.č. 69/20 za cenu 57,-Kč /mb

12. Smlouvu o zřízení věcného břemene – 
služebnost inženýrské sítě mezi Obcí 
Mutěnice a Vodovody a kanalizace 
Hodonín, a.s. Hodonín na pozemky 
dotčené stavbou „Dubňany-Mutěnice, 
zkapacitnění přívodního řádu“ za cenu 
9668,- vč. DPH 

13. ZO schválilo nákup autobusu za maximál-
ní cenu vč. DPH 2000000,-.

14. Rozpočtové opatření č. 1/2017 a to po-
výšení příjmů ve výši 430.500,-výdajů 
ve výši 3506400,-Po provedení rozpoč-
tového opatření budou příjmy v celkové 
výši 53.839.200,- a celkové výdaje ve 
výši 79.022.500,-.

15. Účetní závěrku za účetní období r. 2016, 
výsledek hospodaření z hlavní činnosti ve 
výši 22293053,57 Kč a z hospodářské 
činnosti ve výši 2050400,64. Kč včetně 
rozděleného výsledku. Hospodářský vý-
sledek bude evidován na účtu 432 – ne-
rozdělený zisk a hospodářský výsledek 
z hospodářské činnosti bude zapojen do 
rozpočtu obce jako příjem rozpočtu.

16. Závěrečný účet Obce Mutěnice za rok 
2016 včetně Zprávy o výsledku přezkou-
mání hospodaření obce Mutěnice za rok 
2016 

C. ZO uložilo:

1. FK Mutěnice zpracovat informaci o dosa-
vadním provozu autobusu a dále předložit 
návrh budoucího provozování autobusu 
včetně smluvních podmínek na provozo-
vání autobusu.

2.  RO zahájit veškeré kroky směřující k re-
alizaci směny části lesů v majetku obce 
Mutěnice s lesy v majetku Lesů ČR zvané 
Obora v k.ú. Mutěnice
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Čeká nás další ročník 
Putování slováckým vinohradem    

Usnesení z XVI. veřejného zasedání  
ZO Mutěnice, konaného dne 19.7.2017 
v sále Kulturního domu v Mutěnicích

A. ZO vzalo na vědomí:

1. MPZ obce č. 10/2017 – bezúplatný 
převod pozemku p.č. 1947/63 v k.ú. 
Mutěnice, z majetku státu do majetku 
Obce Mutěnice

2. MPZ obce č. 14/2017 - výkup pozemku 
p.č. 604 v k.ú. Mutěnice od ČR, Česká 
pošta ,s.p. Praha formou výběrového 
řízení s aukcí. 

3. Kupní smlouvu se zřízením služebnosti 
dle geometrického plánu č. 2724-
111/2017, který je nedílnou součástí 
kupní smlouvy, mezi Obcí Mutěnice 
a Česká pošta, s.p. Praha 1, Politických 
vězňů 909/4 

4. S m l o u v u  o  s m l o u v ě  b u d o u c í 
č. 1030039169/001 (NN Lokajová) mezi 
Obcí Mutěnice a E.ON Distribuce, České 
Budějovice na pozemek p.č. 1947/1 za 
jednorázovou úplatu ve výši 1000,-Kč 
bez DPH

5. Souhlas s technickým zhodnocením 
majetku, který je svěřen příspěvkové 
organizaci Základní škola a Mateřská 
škola Mutěnice, okres Hodonín, k hos-
podaření, a který bude v rámci projektu 
předloženého do programu IROP SC 
Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruk-
tury pro vzdělávání a celoživotní učení, 
technicky zhodnocen. Tento souhlas má 
platnost po celou dobu udržitelnosti.

V sobotu 14. října od 9,00 hodin se koná 
tradiční podzimní akce Putování slováckým 
vinohradem nebo taky lidově „burčákový 
pochod“. Znovu se očekává účast více než 
10 000 návštěvníků, pochodníků či milovníků 
burčáku a vína.

To hlavní -  tedy START a CÍL - je směrován 
kam jinam než do našich sklepních uliček – 
Pod Bůdy. Většina majitelů sklepů – vinařů 
bude chtít nabídnout hostům z celé republiky 
své produkty, především burčák a víno. A prá-
vě u těchto je potřebné se zastavit.

Při prodeji, protože se předpokládá, že 
nikdo nebude nalévat úplně zdarma, vína 
a burčáku z vlastních hroznů musí vinař spl-
nit alespoň základní podmínku, kterou mu 
nařizuje vinařský zákon č. 321/2004 a jeho 
novela uvedena pod číslem 26/2017. Tou je 
přihlášení se – registrace k výrobě, která se 
podává na Ústředním kontrolním a zkušebním 
ústavu v Oblekovicích (ÚKZUZ).

Další problém je EET - elektronická eviden-
ce tržeb. Část vinařů už tuto provozuje, proto-
že při ubytovacích službách byli zařazeni do 
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minulé vlny. Ostatní, pokud prodávají vlastní 
produkty, víno, burčák, těch se tato povin-
nost bude týkat až v březnu 2018. Prodává –li 
však jídlo, nealko či jiné pochutiny, tak na tuto 
činnost je již povinnost vést EET, protože se 
jedná fakticky o hostinskou činnost.

Protože je „pochod“ celorepublikově 
známou akcí, je pravděpodobné, že se zde 
mohou „objevit“ některé kontrolní orgány. Na 
prodejce – stánkaře spíše Česká obchodní 
inspekce (ČOI) a na vinaře Státní zemědělská 
a potravinářská inspekce (SZPI). Ostatně, 
ta je v Mutěnicích jako doma…. Zaměřuje 
se právě na splnění uvedené podmínky 
„přihlášení k výrobě“ a především na kvalitu 
burčáku a vína. Není to, prosím, zastrašování, 
nebo dokonce odrazování od nabízení svých 
výrobků. Je to pouze shrnutí podmínek a po-
vinností, které musí výrobce vína splňovat 
a řídit se jimi. 

Obec Mutěnice jako pořadatel „pochodu“ 
zajišťuje základní podmínky pro fungování 
této monstrózní akce. Je to zdravotnická 
služba v místě, posílení vlakových spojů, 
telefonního signálu, elektrické sítě. Ve spo-
lupráci s Policií ČR a místními hasiči pak 

řešíme dopravní situaci, parkování autobusů, 
osobních aut a bezpečnost u vlakových spojů 
či parkovištích.

Stánkový prodej byl svěřen osvědčené 
agentuře Radim Pečka. Její povinností je  
rozmístění stánků, dodržování dohodnutých 
pravidel, zajištění stanoveného počtu soci-
álních zařízení. Po ukončení pak bezpečný 
odjezd prodejců a úklid svěřeného prostoru.

Pořadatel Obec Mutěnice  apeluje na 
všechny vinaře, kteří budou ve svých skle-
pích nabízet své výrobky, aby udržovali po-
řádek, zajistili si potřebný počet košů, nádob 
a  pytlů na odpad, zejména  všudypřítomné 
kelímky a „petky“. Odpad připravený v pytlích  
pak bude v neděli ráno odvezen pracovníky 
technické skupiny skládky.

Z důvodu konání tradiční akce bude také 
od pátku 15,00 hodin do soboty 24,00 hodin 
omezen provoz v lokalitě Pod Bůdama a bude 
nutné dbát pokynů bezpečnostní služby, 
pořadatelů a dopravního značení. 

Děkujeme předem za pochopení a spo-
lupráci!

Za pořadatele Vladimír Trávník

Nabídka brigády 
Obec Mutěnice nabízí možnost přivýdělku 

jako pořadatelská služba
v sobotu 14. října 2017 při „Burčákovém pochodu“  

od 9,00 do 19 hodin.

Jedná se o práci na „Dohodu o provedení práce“, odměna: 100 Kč/ hodinu. 
Zájemci, hlaste se na tel. čísle 702 137 927  

nebo na emailu: kultura @mutenice.cz – p. Vladimír Trávník
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Pozvánka na akce pořádané knihovnou 

Zprávy z knihovny 

Ve středu 4. 10. v 17 hodin se uskuteční 
v salonku KD beseda se spisovatelkou Mar-
kétou Harasimovou. 

Právě vydává svoji třináctou knihu s názvem 
Pohár touhy, která je zasazena do našeho 
prostředí a nese téma vinařství.

Další akce, tentokrát cestopisná před-
náška s Jirkou Márou je připravována 
na 15. listopadu, taktéž do KD. Tématem 
bude Barma a Vietnam. 

Vstup na obě akce je zdarma, všichni jste 
srdečně zváni.

Omluva za chybu v minulém zpravodaji
Ve výtvarné soutěži se na 1. místě umístila 

Pavlínka Pavková. 
Renata Nováková

Z historie obce 

Laskavý čtenář jistě promine, že dneš-
ní exkurze do historie se nebude týkat 
obce, nýbrž konkrétní místní rodiny. Podí-
váme se a popíšeme si události, které se 
odehrály v určitém údobí rodiny Františka 
Trávníka z č.p. 77, tak, jak je můžeme 
rekonstruovat z dostupných materiálů, 
tedy dobového tisku a matrik.

Osud této rodiny nebyl jeden z nej -
šťastnějších, a že neštěstí nechodí po 
horách, ale po lidech můžete posoudit 
z následujících řádků.

František Trávník si v roce 1897 ve 
svých 24 letech vzal za ženu tehdy 20-le-

tou Františku z rodu Jana Křížka. V násle-
dujících letech 1898 až 1920 se jim na-
rodilo celkem 9 dětí. Bohužel dospělosti 
a vlastního sňatku se dožily jen 4 z nich. 
Františka a Kristínka umřely v raném věku 
na záškrt, František na zánět průdušek 
a druhá Františka na zánět trubic. 

Okolnost i úmr t í Jozí fka s i můžeme 
přiblížit o něco více, protože celý případ 
skončil dokonce u soudu v Uherském 
Hradišti a následně byl popsán v novi-
nách.

Máme rok 1913 a v Rovnosti dne 4.7. 
se píše toto, cituji:
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Soudní síň

Na pastvě.

Přečin proti bezpečnosti života. Před čtyřčlenným senátem v Uh. Hradišti.

Ej, nic nemůže býti pro synka pěknějšího, jako když může si tak volně tráviti čas 
na pastvě. To je vlastně nejpřirozenější skaut. Tu je svatý pokoj a klid, žádný na něho 
nekřičí a těch radovánek a veselostí, když pase se společně!

O svatodušní pondělí 12. května t. r. hnal 12letý Petr Trávník z Mutěnic na pastvu. 
Ani se mu mnoho nechtělo, protože byl svátek. Ale když šli ostatní chlapci, šel také. 
Na pastvě Trávník se vzdálil od ostatních tak asi na 70 kroků a tu z rozvernosti počal 
po něm 15letý rolnický synek Josef Mokruša házeti kamením, chtěje tak vyzkoušeti, 
zda až k Petrovi dohodí. A volal naň ještě, aby kamení chytal. Trávník však schoval 
se na telegrafní tyč. Mokruša však měl prudký vrh a dohazoval až k Trávníkovi. 
Najednou přilítl kámen, jímž zasažen byl Trávník do pravého spánku. Nešťastný 
chlapec skácel se ihned k zemi, když se však po chvíli vzpamatoval, zvedl se a chtěl 
jíti dále. Sotva však učinil krok, svalil se opět a zůstal ležeti v bezvědomí. Zatím už 
přišla do dědiny zpráva, že Trávníkův chlapec leží na pastvě bez sebe a když se o tom 
dověděl také otec nešťastného Františka, rozběhl se na pastvisko za Mutěnice. Tam 
našel svého synka v hlubokém bezvědomí, ostatní uděšené chlapce v úplné bezrad-
nosti. Otci nepodařilo se přivésti hocha k vědomí a tak musil jej odnésti do dědiny. 
Doma přišel sice hoch několikráte k sobě, ale stále si naříkal na veliké bolesti hlavy 
a následujícího dne večer zemřel.

Nešťastný příběh ten měl nyní soudní dohru před čtyřčlenným senátem v Uh. Hra-
dišti, kde Josef Mokruša zodpovídal se za své neopatrné počínání. Byl uznán vinným 
přečinem proti bezpečnosti života a odsouzen do tuhého vězení na 8 dní.

Letos v Mutěnicích už nebude pastva tak veselá jako bývala leta jiná a chlapci co 
chvíle vzpomínají na nešťastného Petříka!

Článek jsem objevila př i náhodném 
brouzdání na webových stránkách digitál-
ního archivu Moravské zemské knihovny. 
Protože se již nějakou dobu věnuji genea-
logii, zajímal mě tento případ z hlediska 
matrik. Hledala jsem tedy záznam o úmrtí 
chlapce Petra Trávníka. A co jsem zjistila? 

Vidíte sami, i novináři někdy nemají přesné 
informace a můžou psát nepravdy. Petřík 
nebyl Petřík, nýbrž Jozífek. Popis příčiny 
úmrtí odpovídal zasažení kamenem - doslo-
va „násilná smrt následkem výronu krve nad 
mozek“. Viz ukázka zápisu z matriky úmrtí 
inv. č. 5699, str. 166:

http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/
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Z matriky se také můžeme dozvědět, jak 
dopadl František Trávník – otec a jeho žena 
Františka. V roce 1936 v 62 letech bohužel 
ukončil svůj život sám, v náhlém porušení 
mysli se oběsil. Ani se nedivím, jako jedna 
z příčin úmrtí je mimo jiné uváděna rakovina 
žaludku. Zřejmě měl velké bolesti. Z úmrtního 
záznamu ještě můžeme vyčíst, že týden před 
tímto činem byl u svaté zpovědi. Manželka 
Františka se i přes všechny prožité útrapy 
dožila úctyhodného věku 84 let.

Někteří z Vás mohou namítnout, že se 
o žádné neštěstí nejedná, naopak, že to byl 
zcela obvyklý jev té doby. Vysoká úmrtnost 
nejen kojenců a dětí z důvodu jakékoliv ne-
dostupnosti léčby. Nicméně faktem zůstává, 
že jakékoliv úmrtí dítěte je pro rodinu a samo-
zřejmě nejvíce pro matku tragédií.

Petra Fialová

K U L T U R A

Dětské krojované hody

V neděli 18. června se v amfiteátru Pod 
Búdama uskutečnil další ročník dětských 
hodů. Letošní hody jsme tradičně započali  
ve 14:30 hodin průvodem od radnice, které-
ho se zúčastnila krojovaná chasa, děti z DFS 
Mašlička a letos poprvé i Hovoranský DFS 
Potůček a ostatní děti z naší obce. V čele 
průvodu šli malí stárci a stárky, kterými pro 
letošní rok byli: Karel Bohůn a Kateřina Bo-
hůnová, Jarda Prchal a Patricie Miklicová. 

Ti se po příchodu do amfiteátru představili 
svým zpěvem a sólovým tancem, který vyvr-

cholil přípitkem. I tito stárci a stárky všechno 
zvládli na jedničku, proto byli odměněni 
velkým potleskem. Doprovodné slovo k to-
muto programu měla Anička Buchtová. Po 
sóle uvedla na scénu CM Fanynku, která 
doprovázela vystoupení DFS Mašlička. Ná-
sledovalo vystoupení DFS Potůček, který 
zde vystupoval poprvé a sklidil velký úspěch. 

Během celého odpoledne si mohly děti 
zakoupit tombolu. Ta byla i letos velmi bo-
hatá, díky mnoha sponzorům, kterým tímto 
mnohokrát děkujeme. 
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Verbuňk v Mutěnicích 

Poslední červnová neděle letos  patřila 
v mutěnském amfiteátru patnácti  mladým ver-
bířům, kteří za doprovodu cimbálové muziky 
Galán z Podluží soutěžili ve třech věkových 
kategoriích o nejlepšího verbíře. Sešli se zde 
chlapci v podlužáckých, ale i kyjovských kro-
jích, s klobůčkem s pérkem i bez klobůčku,  
v čižmách i polobotkách, aby si zkusili jaké to je 
-  vystupovat na jevišti jako sólista sám za sebe.

Po skončení programu vyhlásili sklepníci 
Žvýkačkové sólo, při němž děti dostaly 
i pohárek ,,vína“. Po krátké přestávce akce 
pokračovala volnou taneční zábavou. 

Mutěnická chasa děkuje DH Vinařice za 
doprovázení celé akce, Obci Mutěnice, 

dětem a vedoucím souborů za skvělou spo-
lupráci a všem ostatním, kteří se podíleli na 
programu. Snad se akce všem líbila a příští 
rok se sejdeme Pod Búdama u dalšího roč-
níku.

stárci a mutěnická chasa

Tomuto klání předcházela půlroční taneč-
ní  průprava pod vedením lektora a znalce 
slováckého verbuňku při NÚLK ve Strážnici 
– p. Jaroslava Švacha, známého folkloristy 
z Břeclavi, který od ledna ve 22 lekcích 
předával  třiceti chlapcům z Mutěnic, Čejče, 
Hovoran, Terezína, Josefova, Nového Pod-
dvorova a Dubňan něco málo  z nehmotného 
kulturního  dědictví našich předků, a to kaž-
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dou středu od 17:30 hodin v místním kultur-
ním domě a každé pondělí od 18:00 hodin 
v Domě školství v Břeclavi pro oblast Břec-
lavska. Zatímco chlapci z Břeclavi, Poštorné, 
Moravské, Lanžhota, Tvronic a Charvatské 
mají ve verbuňku jasno, Mutěnice byly pro 
pana lektora trošku tvrdším  oříškem, pro-
tože  u nás  verbuňk nikdy neměl jednotnou 
formu. Vždy záleželo  na improvizačních 
schopnostech tanečníka  a jak si jednotlivé 
cifry poskládá.  

Verbuňků rozlišujeme  několik  typů podle 
etnografických subregionů: podlužácký, 
hanáckoslovácký,  horňácký, kyjovský, 
dolňácký, strážnický, uherskohradišťský 
a uherskobrodský.  Naše obec leží na rozhra-
ní 3 subregionů: a to Hanáckého Slovácka, 
Kyjovského Dolňácka a Podluží, proto se zde 
při tanci u muziky u  naší chasy prolínají cifry  
ze všech tří typů  verbuňků. 

Protože v Mutěnicích se nosí červené  
gatě ke kroji, rozhodli jsme se obnovit 
a udržovat  v Mutěnicích  podlužácký 
verbuňk, který je nejbohatší co do počtu 
cifer a je  takový nejatletičtější, takže je to 
hodně i o fyzické kondici tanečníka. Pan 
Švach respektoval přání chlapců např. ze 
sousední Čejče a Terezína a ukázal jim 
také uplatnění tanečních prvků hanácko-
slováckých, kdy vebíř zpívá jednu sloku, 
proloží ji válaným verbuňkem, pokračuje 
další zpívanou slokou, na kterou navazuje 
vyšlapávaný verbuňk  - lašaňk a rychlý 
verbuňk.  Stejně tak verbuňk Kyjovského 
Dolňácka, kam patří např. Dubňany, Ra-
tíškovice, apod.,   má odlišnosti od podlu-
žáckého verbuňku zejména při zpěvu, kdy 
kyjovský  šohaj má ruky na krůžkách,  
Podlužák je drží nahoře.

Protože se jedná o vyloženě  improvizační 
tanec, traduje se o něm, že se nedá naučit, 
ale že se chlapci na Slovácku už  s verbuň-
kem v krvi rodí.

Že je to pravda, jsme se přesvědčili na 
vlastní oči. Odborná porota s předsedou  
doktorem Davidem Antošem a dvěma  členy 
z řad mužáků a rodičů dětí z folklorního krouž-
ku měla nelehkou úlohu, aby spravedlivě 
rozhodla o vítězi. Nakonec se králem verbířů 
v Mutěnicích stal patnáctiletý Marek Salay 
z Poštorné, který s verbuňkem začal opravdu 
až letos  v lednu a vzhledem  k jeho věku to 

byla nejen premiéra ale i jeho poslední soutěž 
dětských verbířů. Odměnou byl veliký dort 
od paní Barbory Miklicové.

Z Mutěnic se do soutěže přihlásilo pouze 
5 verbířů, protože ne všichni, kdo prošli 
kurzem (v Mutěnicích jej dokončilo celkem 
19 chlapců do 15 let), našli odvahu soutěžit. 
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Je to ale škoda, protože první místa nám 
vyfoukli verbíři z Poštorné a Josefova.

V nejmaldší kategorii do 9 let vyhrál Adam 
Zhříval z Josefova, druhý byl Lukáš Tomeček 
z Ratíškovic, třetí místo patřilo našemu  Jaro-
slavu Prchalovi. Ten se také umístil na třetím 
místě regionální soutěže dětských verbířů 
v Dolních Bojanovicích, odkud získal postup 
do národního finále do Uherského Hradiště. 
Další dvě třetí místa získali Mutěňáci Vojta 
Prchal a pětiletý Karel Bohůn, který dostal 
také ocenění „Cena poroty 2017“. Ve druhé 
kategorii zvítězil  desetiletý Radek Mitrič 
z Charvatské Nové Vsi s čistě zazpívaným 
verbuňkem Co děláte u Brna vojáci, druhý 
byl František Bravenec z Mutěnic a Jaroslav 
Černý z Lužic, oba hájili barvy Cimbálové 
muziky Fanynka. Franta se umístil také  na 
prvním místě v regionální soutěži v Dolních 
Bojanovicích, odkud postoupil do národního 
finále v Hradišti, kde získal druhé místo, 
Jarek byl v regionu hned za Frantou.  Třetí 
místo v Mutěnicích obsadil Matěj Ivančic ze 
Staré Břeclavi a Adam Tomeček z Ratíškovic. 
V kategorii do 15 let zastupoval Mutěnice 
Rosťa Duhajský, vystřihl velmi líbivý verbuňk, 
s vysokými skoky, ale stačilo to bodově „jen“  
na 3. místo. První místo a také cenu poroty 
si odvezl do Poštorné Král verbířů Marek 
Salay, druhý byl rovněž patnáctiletý  René 
Zhříval  z Josefova (cimbalista z CM Fanynka)  
a Lukáš Beneš z Charvatské.

Podle historických pramenů se verbuňkem 
loučil odvedenec před odchodem na vojnu 
– dával jím najevo, že je schopen náročné 
vojenské služby a snažil se zapůsobit na dív-
ky; později se tanec, který převzali i dospělí 
muži, začal tančit i při jiných příležitostech, 
jako jsou např.  hody  a stal se součástí růz-
ných slavnostních událostí.  V roce 2005 byl 
verbuňk organizací UNESCO  zapsán na 
seznam mistrovských děl  ústního a nehmot-
ného  dědictví lidstva.

Největších verbířských úspěchů dosáhl ve 
Strážnici Mutěňák Marian Dudek, když získal 
v roce 1994 druhé místo. Pro mladé  verbíře  
se stal vzorem.  Následovali ho např. Ladislav 
Tesařík, Matěj  Ševčík, Patrik  Mráz, kteří 
se účastnili postupových soutěží nejen ve 
Tvrdonicích.  První místo ve Strážnici ale na 
Mutěňáka pořád čeká…. Je potřeba někde 
začít, protože jak se  již několik let  traduje: 
Bez červených gatí, nebudeme zlatí!

Projekt Verbuňk v Mutěnicích   je podpo-
rován z  dotačního fondu Jihomoravského 
kraje  - „Podpora rozvoje v oblasti kultury 
a památkové péče v roce 2017“ a  bude 
pokračovat 2. ročníkem výukového kurzu 
pro veřejnost. Kurz otevírá  spolek Cimbálová 
muzika Fanynka a Verbíři z Mutěnic a všichni 
malí i velcí šohaji jsou srdečně zváni.  

(kontak t: cm.fanynka@centrum.cz,  
tel. 777979347)

Jana Ševčíková

Návrat z Francie 

V pondělí 26. června v odpoledních 
hodinách, se vrátila z Francie naše známá 
Žákovská dechová hudba Mutěňané – Čej-
kovjané.  Kapela přijala pozvání na slavnosti 
květinových kočárů do Normandie, do 

městeček Allouville a Fauville, asi 40 km od 
pobřeží Atlantiku. Na pozvání organizátorů 
akce a pana starosty města, se vydalo na 
cestu 32 výletníků. Odjezd byl stanoven 
na čtvrtek 22. června v 18 hodin od čejko-
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vického kina. S malým zpožděním jsme se 
vydali na 1 500 km dlouhou a asi dvaceti-
hodinovou cestu autobusem. Všichni jsme 
měli z dlouhé cesty obavy, ale nakonec nám 
cesta díky výborným řidičům docela utekla, 

a tak nás mohli organizátoři a pan starosta 
unavené z cesty přivítat a pohostit malým 
občerstvením. Naše kapela se prezentovala 
ve slováckých krojích, ale také v bílých ko-
šilích s novými červenými vázankami ozdo-
benými hudebním motivem.  Svými písněmi 
jsme potěšili posluchače v atriu moderního 
Senior klubu, posluchače při obědě na ná-
městí městečka nebo posluchače v průvodu 
účastníků večerního slavnostního ohňostro-
je. Ovšem nejvíce se naši muzikanti vyzna-
menali v průvodu alegorických květinových 
kočárů. Hráli dvě a půl hodiny do pochodu 
přes celé město, a to za velmi slunečného 
počasí. Nutno dodat, že takto hráli do po-
chodu poprvé a docela jim to šlo. Obdivoval 
jsem jejich neskutečný výkon v jejich třinácti 
letech. Kromě hudebního výkonu bylo možné 
sledovat a obdivovat jejich úžasnou morálku, 
disciplínu, nasazení, radost ze hry a přátel-
ské chování jeden ke druhému. Na našem 
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zájezdu nechyběl ani výlet k Atlantiku, kde 
jsme na pobřeží Normandie kromě příboje 
vln mohli sledovat nádhernou drakiádu. Bylo 
o nás ve všem hezky postaráno, a tak patří 
dík francouzským pořadatelům a všem, kteří 
se na slavnostech podíleli ale také všem 
našim Obecním úřadům, které nás na cestu 
patřičně vypravili.

Tento zájezd se uskutečnil na pozvání p. 
Rogera Devax z městečka Allouville v Nor-
mandii, který pořádá několik podobných 
akcí v blízkém okolí, vystavoval jsem tam 3x 
Betlémy z našeho okolí. Náš velký dík musí-
me vyslovit p. Renatě Ondrušové z Popudin-

ských Močidlan, která ač těhotná, nám po 
celý zájezd perfektně překládala. Já jménem 
mutěnických účastníků musím poděkovat 
všem, kteří nám nezištně pomohli finančně.

OÚ Mutěnice, Hodes Jakub – doprava, 
písky, Vinařství Mutěnice, Skládka Hraničky, 
Joch Libor – stolařství, VSM Palička Radek, 
Brablc Jan – autodoprava, Investservis Flá-
šar Jaromír.

Všem velký dík. Děti se vrátily spokojené 
s tím, že tam v budoucnosti budou jezdit, 
protože si tam udělaly dobré jméno.

Jaroslav Novák, Jan Plchut

Konečně schody do kostela

V neděli 27. srpna 2017 se v naší obci ko-
nala malá slavnost. Po dlouhých peripetiích 
se konečně otevřely veřejnosti nové schody 
do kostela svaté Kateřiny. Slavnostně je 

požehnal pomocný biskup brněnský Pavel 
Konzbul. Při shromáždění, kterého se zú-
častnilo mnoho lidí, nejenom věřících, ale 
i široké veřejnosti. Ono totiž naše nejstarší 
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Dětská olympiáda 2017 

kulturní památka nepatří jenom církvi, ale 
všichni obyvatelé Mutěnic využívají schody 
při různých příležitostech, ať už svatbách, 
pohřbech, křtech a dalších slavnostech. 
Také hosté a turisti se rádi podívají do našeho 
kostela, třeba při celostátní akci Noc kostelů 
a při jiných návštěvách. 

Snad je vhodné při této příležitosti si připo-
menout historii našeho chrámu. Chrám byl 
postaven na místě starého kostelíku v roce 
1769 císařovnou Marií Terezií a za účasti 
milotického děkana Bartoloměje Gottmana 
byl barokní chrám svaté Kateřiny slavnostně 
vysvěcen 25. listopadu 1775. Toto čteme 
v předsálí kostela na slavnostní desce. 
Jediná věc, která byla použita ze starého 
kostela, byl velký zvon z roku 1686. Jak šel 
čas, tak se vyvíjel i přístup k této památce. 

První president naší republiky TGM si vzpo-
mněl na Mutěnice, kde dva roky žil se svými 
rodiči, a daroval naší obci nové schody, 
které sloužily až do dnešních dnů, kdy obec 
a farníci tuto památku obnovili. Kostel, který 
stojí v naší obci už několik staletí, se dočkal 
a Mutěnice mohou být hrdé, že se obnovil 
nový vstup do našeho kostela. Zachování 
kulturních památek je povinností obcí, měst 
a státu a zvláště těch, které byly za minulého 
režimu devastovány a ničeny.

Radujme se proto, že nové schody budou 
zase mnoho desítek let reprezentovat naši 
vesnici. Važme si dědictví našich předků, 
kteří tyto stavby postavili a předali nám toto 
dědictví, o které musíme pečovat.

Pavel Trávník

Pomalu se stává tradicí, že poslední  
prázdninová sobota je v Mutěnicích věno-
vána dětem.

O to se každoročně starají FK Staří páni  
a s pomocí organizací  SAM Mutěnice a FK 
Mutěnice ženy připraví  pro naše nejmenší 
den založený na sportu, pohybu a dovádění  
venku. 

Ne jinak tomu bylo i v sobotu 24. srpna.
Sešli jsme se ve 14 hodin v prostorách 

amfiteátru.
Po evidenci dětí do startovní listiny se 

tyto rozutekly na stanoviště, kterých bylo 
nachystáno celkem 10. Malí sportovci si 
měli možnost vyzkoušet střelbu z vodní pis-
tole na plechovky, chytání rybiček na udici, 
hledání předmětů ve sklenici s rýží nebo 
tvorbu lodiček a čepic z papíru a spoustu 
jiných aktivit. 

Od 17 hodin bylo připraveno divadelní vy-
stoupení pro děti s názvem BOBO DIVADLO. 
Tohoto divadélka se děti aktivně účastnily, 
byla pro ně připravena hra na hudební ná-
stroje a pěvecká soutěž. 

Akce byla završena ohňostrojem v 21 ho-
din a poté se malí soutěžící, unavení  a vy-
čerpaní pomalu odebrali k domovu a začala  
zábava určená pro dospělé. 

Ve večerních hodinách se o zábavu a tanec 
postarala skupina Fair Play. V této rockové 
skupině hraje na kytaru Mutěňan  Vlasta Le-
cián, který tady měl  spoustu svých příznivců 
a spolupracovníků.

Večerní zábava končila ve 2 hodiny ráno, 
účastnilo se jí také spoustu turistů a návštěv-
níků, kteří vydrželi sedět do 4 hodin do rána. 

 Za FK Staří páni Mutěnice 
 Jozef Vaculovič  a Renata Nováková 
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Reportáž z Vinařských dnů 2017 

Letošní Mutěnické vinařské dny se ko-
naly v nejranějším termínu, a to 1.- 3. září 
2017 v amfiteátru Pod Búdama. Program 
obvyklý. V pátek divadlo s  Divadelním spol-
kem bratří Mrštíků z Bolradic. V sobotu  hlavní 
program této slavnosti vína s mnoha účinku-
jícími, které vám níže představím. V neděli 
mše svatá za všechny vinaře.

Nyní už konkrétněji.
Pátek
Divadelní kus Na letním bytě. Autor Josef 

Štolba s velkou aktualizační úpravou Martina 
Glasera. Hra vznikla již v roce 1899, proto ta 
nutná aktualizace.

Téma poplatné své době o mravní bídě  
buržoazie, která si hrála na lepší lidi. Lehká 
ironie hry byla zpestřena několika písněmi 
z tehdejších úspěšných filmů Kristián, Noční 
motýl a dalších. Je otázka, jestli to této hře 
pomohlo.

Sobota hlavní program
Průvod všech účinkující v pestrých krojích 

vyšel od radnice veden dvěma jezdci na 
koních a doprovázen břesknou dechovkou. 

Po příchodu do amfiteátru následovala 
tradiční scénka Zarážání hory s aktualizo-
vanými zprávami policajta a zaražením hory. 
Zajímavostí bylo na konci scénky loučení se 
třemi hlavními protagonisty: paní Tománko-
vou, panem Buchtou a p. Havelkou, kteří 
dostali malé dárky za opravdu dlouholetou 
účast na scéně.

Pak nastoupila mutěnická drobotina, snad 
nastupující nová generace krojované chasy 
DS Súček a DS Mašlička spolu s CM Fanyn-
ka a Verbíři z Mutěnic. Tito nejmladší účastní-
ci se předvedli s tanci, zpěvem a verbuňkem.

Dále v programu vystoupil  místní mužský 

sbor Mužáci z Mutěnic, který letos oslavil 
15 let působení sboru. Jejich vystoupení 
mělo jako vždy náboj a všem se moc líbilo.

Trošku komorněji pojali své vystoupení 
mužáci z Moravského Žižkova, a protože 
se v dnešní době bez žen neobejdeme, 
viděli jsme vystoupení souboru Sboreček 
žen z Lipova. Krásnými zvonivými  hlasy 
přednesly písně z Horňácka. Dobře se to 
poslouchalo…

A ženy z Lipova uvolnily prkna, která zna-
menají svět, hlavnímu protagonistovi sobot-
ního odpoledne souboru Javorník z Brna. 
Proč Javorník z Brna?  No protože se jádro 
souboru zúčastnilo zájezdu na Valašsko, 
a tento region je tak uchvátil, že si osvojili 
valašský repertoár s cimbálkou a  valašskými 
kroji. A vydrželo jim to už 50 let.

Celé odpoledne provázela hlavní program 
CM Slovácko ml. vedená primášem Petrem 
Maradou. Slovem provázela paní Blanka 
Přidalová.

Po ukončení hlavního programu následo-
vala  dražba obřího hroznu od pana Paličky 
a vín mutěnických vinařů i vinařů z okolí. 
Licitátorem byl p. Milan Mráz.

Výtěžek bude věnován  našim nejmenším 
v DS Sůček a DS Mašlička. 

V rámci programu mohli všichni návštěvníci 
shlédnou výstavu hroznů, kterou připravil 
Vinařský spolek Mutěnice. Hrozny mohli 
návštěvníci také ochutnat a odrůdy porovnat.

K vinařským dnům patří tradičně burčák 
z Vinařství Trávník Mutěnice a ochutnávka 
vín připravená členy spolku Bůdy Mutěnice.

K posezení u vína  i burčáku pak vyhrávala 
až do pozdních nočních hodin CM Slovácko 
ml. pod vedením Petra Marady.
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V neděli byla sloužena mše svatá za všech-
ny vinaře a poté následovalo malé agapé, kde 
se nabízely koláčky, víno a burčák.

Děkujeme všem sponzorům této akce, 
zejména vinařům, kteří věnovali víno a hrozen 
do dražby, paní Balusové za koláčky, Vinař-

ství Mutěnice za víno pro účinkující a všem 
ostatním, kteří se jakkoliv podíleli na zdárném 
průběhu celé akce

Slavnosti se i díky hezkému počasí vydařily 
a těšíme se na shledanou na příští slavnosti 
vína v Mutěnicích.

 Pavel Trávník

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

ZAHRA VA NÍ  HODŮ  
Sobota 28. října 2017 

PROGRAM: 

15:30  Průvod od kostela sv. Kateřiny ke KD 

20:00  Večerní zábava, k tanci a poslechu hraje DH Liduška 

 

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

KATER ÍNSKE  HODY 
25. - 28. listopadu 2016 

PROGRAM:  

Sobota 25. 11.  – 20:00 zábava s kapelou The Teachers 

Neděle 26. 11.  – 14:00 průvod pro stárky  

 – 20:30 večerní zábava  

     K tanci a poslechu hraje DH Ištvánci 

Pondělí 27. 11.  – 15:30 průvod obcí 

 – 20:00 večerní zábava  

     K tanci a poslechu hraje DH Zlaťanka 

Úterý 28. 11.  – 20:00 zábava s recesí domácí a přespolní chasy 

     K tanci a poslechu hraje DH Lácaranka 

25. - 28. listopadu 2016

PROGRAM: 

Sobota 25. 11.  – 20:00 zábava s kapelou The Teachers

Neděle 26. 11.  – 14:00 průvod pro stárky 

 – 20:30 večerní zábava 

  K tanci a poslechu hraje DH Ištvánci

Pondělí 27. 11.  – 15:30 průvod obcí

 – 20:00 večerní zábava 

  K tanci a poslechu hraje DH Zlaťanka

Úterý 28. 11.  – 20:00 zábava s recesí domácí a přespolní chasy

  K tanci a poslechu hraje DH Lácaranka

Sobota 28. října 2017

PROGRAM:

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

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

Stárci, krojovaná chasa a Obec Mutěnice Vás srdečně zvou na tradiční 
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Š KO L S T V Í

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

Mateřská škola

Počet tříd: 5
Počet dětí: 114 dětí

Třída Berušky  Věra Hanáčková
  Pavla Turzíková
Třída Sluníčka  Jana Mráková
  Alena Lungová
Třída Kuřátka Blanka Vaculovičová, DiS.
  Lenka Trávníková
  Romana Kotásková
  asistentka pedagoga
Třída Motýlci Marta Paulíková
  Kristýna Plecáková 
  asistentka pedagoga
Třída Medvídci Bc. Zlatuše Bírešová

Základní škola 

Počet tříd: 15
Počet žáků: 288 žáků + 4 v zahraničí

Třídní učitelé v jednotlivých třídách 

Přípravná třída Mgr. Alena Pražáková
I.A Mgr. Markéta Labudová
I.B Mgr. Miroslava Pištěková
II.A Mgr. Gabriela Komínková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MUTĚNICE
ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

II.B Mgr. Jitka Olexová
III.A Mgr. Jitka Hamšíková
III.B Mgr. Irena Zajícová 
IV.A Mgr. Zuzana Horáková
IV.B  Mgr. Hana Lenertová
V.A  Mgr. Lenka Švédová
V.B Mgr. Pavlína Lacinová
VI.A Mgr. Vladimír Stupavský
VII.A Mgr. Stanislava Michnová
VIII.A Mgr. Marcela Stupavská
IX.A Mgr. Milan Kovář

Netřídní učitelé
Mgr. Lada Buchtíková, Mgr. Iva Kovářová, 
Mgr. Blanka Fikrová, Mgr. Ivanka Vachová

Asistenti pedagoga
Iveta Vaňková, Barbora Labudová, Lenka 
Grdinová, Šárka Martínková

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

školního vzdělávacího programu „ Škola pro 
všechny“.

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

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

ŠD – vychovatelky
Dagmar Pochopová, Bronislava Prátová

Školní družina
Dvě oddělení školní družiny navštěvují děti 
přípravné třídy a žáci z 1. a 2. tříd.
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Školní klub 
V letošním školním roce nabízíme žákům níže uvedené kroužky. 

Den Zájmový útvar Třída Vedoucí Čas
Pondělí Anglický jazyk 8.-9. Mgr. Švédová 14.00-15.00
 Keramika 3.-5. Mgr. Labudová 14.00-16.00
Středa Atletika 3.-7. Mgr. Stupavský 14.00-15.00
 Sportovní 3.-7. J.Pavka 15.00-16.00
Čtvrtek Sborový zpěv 1.-2. Mgr. Pištěková 14.00-15.00
 Dyslektický kroužek 2.-4. Mgr. Zajícová 14.00-15.00
 Florbal 3.-9. Mgr. Michnová 14.00-15.00
 Polonéza 8.-9. Mgr. Karbusová 14.15-15.15
   Mgr. Vachová  
Pátek Seminář z matematiky 9. Mgr. Buchtíková 14.00-15.00
 Seminář z českého jazyka 9. Mgr. Lacinová 14.00-15.00 
Pondělí - čtvrtek Školní klub 3.-5. Š. Martínková 12.45-14.45
Pondělí Klavír 3., 6., 9. Mgr. Kovářová  

Období školního vyučování ve školním 
roce 2017/2018 začalo ve všech základních 
školách v pondělí 4. 9. 2017. Vyučování 
bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 
31. ledna 2018. Období školního vyučování 
ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 
29. června 2018.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvr-
tek 26. října a pátek 27. října 2017.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v so-
botu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 
2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 
3. ledna 2018.

Jednodenní pololetní prázdniny připad-
nou na pátek 2. února 2018.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne 
jsou od 5. 2. – 11. 2. 2018.

Velikonoční prázdniny připadnou na 
čtvrtek 29. března a pátek 30. března 
2018.

Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 
2. července 2018 do pátku 31. srpna 
2018.

Období školního vyučování ve školním 
roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 
2018.

Provoz školy
Ve všech budovách ZŠ a MŠ pracuje 

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

Přeji všem pohodový školní rok a dobrou 
spolupráci se školou.

                                                             
Mgr. Marie Kujová - ředitelka školy

Organizace školního roku 2017/2018
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Exkurze do České televize  

Přijetí u starosty 

Zájmové útvary byly v loňském školním 
roce obohaceny o kroužky vaření pod 
vedením pana Jiřího Bartoně. Ten si díky 
svému kuchařskému řemeslu i nevšedním 
receptům získal brzy žáky naší školy pro 
zájmovou činnost tohoto zaměření.  Kromě 
toho nabídl i svoje cestovatelské zkušenosti 
s lidmi, které dnes vídáme v televizi. Právě 
proto se 15 dětí z Mutěnic mohlo v červnu 
zúčastnit zajímavé exkurze do Prahy.    

Pražský hrad a hlavně budovy zpravo-
dajství redakce ČT se staly hlavními cíli 
putování po Praze. Děti tak měly příležitost  
poznat nejen něco z historie hlavního města, 
ale i současnost pravidelného televizního 
vysílání. 

Mgr. Vladimír Stupavský 

Konec loňského školního roku byl pro čtyři 
školáky obohacen o příjemný zážitek. Za 
své úspěšné studijní i volnočasové aktivity 
byli přijati starostou obce MVDr. Dušanem 
Horákem. Vedle předloňských žáků Petry 
Práškové, Lucie Turzíkové, Matěje Šuchy 
a Jitky Kmentové se této pocty dostalo ten-
tokrát Anně Králíkové, Kristianu Esterkovi, 
Oldřichu Vašíčkovi a Hubertu Havelkovi. 
Hodinka s panem starostou byla jedinečně 
stráveným časem, plným povídání a humoru 
z obou stran. Kromě prožitku si žáci odnesli 
i věcné dárky a vzpomínku na toto ojedinělé 
setkání.                                                     

Mgr. Marcela Stupavská
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Organizace v obci

Léto je za námi a věřím, že jsme si ho 
všichni plně užili. Sluníčka bylo více než dost 
a všichni jsme zapomněli, aspoň na čas, 
na naše denní starosti. Připravili jsme zde 
na těchto řádcích přehled akcí, které jsme 
za letní čas stihli uspořádat v rámci Sokolu 
Mutěnice. 

Olympijský běh 2017 21.6.17

Ve středu 21.6.2017 se uskutečnil na 
hřišti u ZŠ dětský olympijský běh, kterého 
se zúčastnilo 55 dětí.

Jednalo se o 30.ročník celostátně orga-
nizované akce pro děti a dospělé pořádané 
Českým olympijským výborem. My jsme ho 

Léto se Sokolem aneb co jsme dělali přes léto

Soko l
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pro děti uspořádali podruhé a také 17 dětí 
běželo vloni i letos.

V letošním roce vyběhlo po celé republi-
ce přes 71 000 běžců z toho 50 000 dětí. 
Starší žáci běželi trať 1 000m, mladší 500m. 
Nebylo důležité dosáhnout nejlepší čas, ale 
přijít a zapojit se do sportování. Děti byly od-
měněny drobnými upomínkovými předměty 
a sportovním nářadím frisbee.

Na závěr akce jsme děti seznámili s ještě 
u nás poměrně málo rozšířenou míčovou 
hrou kin-ball. Tako hra vznikla v Kanadě. Je 
poměrně fyzicky náročná, ale nevyžaduje 
dlouhý trénink, aby si člověk užil zábavu. 
Hrají současně tři barevně   odlišené týmy 
po 4 hráčích např. červení, modří, zelení. 
Hrací prostor je 20x20 metrů a kin-ball míč 
má 122cm průměr.

Jeden tým - 3 hráči drží míč a čtvrtý ho 
odpálí do hřiště. Před odpalem zavolá barvu 
týmu, který ho musí chytit  např. Omnikin-
-červená. Pokud vyvolaný tým míč chytí, 
znovu odpaluje, když mu spadne na zem, 
získávají druhé dva týmy po bodu. Děti si 
hru vyzkoušely a bez problémů si s velkým 
míčem zahrály.

Děkuji za podporu Obecnímu Úřadu Mutě-
nice, za sponzorské přispění Raiffeisenbank 
a Allrisk.

Konec kroužku 2016-17 27.6.2017

Konec školního roku s sebou přinesl také 
konec kroužku míčových her, které jsme 
pořádali pro místní děti. Jako poděkování 
jsme pro ně připravili v úterý 27. 6. 2017 na 
hřišti pod tělocvičnou závěrečný táborák. Na 
začátek jsme vyzkoušeli nový sport, který 
jsme doposud u nás v kroužku nehráli, a to 
baseball. Hra měla spád a snaha všech dětí 
byla úžasná. 

Se zápalem se snažily odpálit míček mimo 
dosah všech soupeřů a dosáhnout tak domá-

cí mety dřív, než je dostihne právě odpálený 
míček z rukou soupeře. Největšího aplausu 
a povzbuzování si děti užily, když míček letěl 
opravdu hodně daleko a všem bylo jasné, že 
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hráč, co byl právě na pálce, stihne oběhnout 
všechny mety a dosáhne na tzv. homerun. 
Během hry jsme rozdělali oheň a připravili 
jsme pro děti špekáčky na ohni. Nálada byla 
výborná, vzhledem k blížícím se prázdninám 
se děti nerady loučily. 

Tímto chceme dětem dodatečně ještě jed-
nou poděkovat za jejich docházku a zároveň 
je zveme do nového ročníku míčových her, 
které se již brzy rozběhnou. O jeho začátku 
budou včas informovány.

Turnaj Ratíškovice

Dne 24. 6. 2017 jsme hráli v Ratíškovi-
cích o pohár paní starostky. Přestože jsme 
nebyli favority, stálo sportovní štěstí při nás 
a podařilo se nám v konkurenci dalších šesti 
družstev zvítězit.

Turnaj Vnorovy

Druhý turnaj se uskutečnil 1. 8. 2017 ve 
Vnorovech, v krásném prostředí místního 
koupaliště.

Zúčastnilo se 10 družstev hlavně z oblasti 
Veselí nad Moravou. Tady už jsme nebyli tak 
úspěšní a obsadili jsme až osmou příčku. 
Zápasy byly velmi vyrovnané a většinou roz-
hodoval jen jediný bod o vítězství a postupu 
ze skupiny.

Turnaj v plážovém volejbale v Kobylí 
27. 8. 2017

Na poslední prázdninovou neděli jsme při-
pravili druhý ročník plážového turnaje dvojic 
na pískovém hřišti v Kobylí. Počasí nám přálo, 
někdy trochu sprchlo, ale v rozpálenou neděli 
malé ochlazení přišlo vhod. Nakonec se proti 
sobě postavilo sedm dvojic, které se utkaly 
systémem každý s každým. Po odehrání 

posledního 21. zápasu bylo jasné, že vítězem 
se stala dvojice Jarmila Zámečníková a Zde-
nek Sovadina z Kobylí. Na druhém místě se 
umístila dvojice Veronika Macháčková z Dub-
ňan a Ondřej Zámečník. Na třetím místě se 
umístili Terezie a Tomáš Mičolovi.

Dovolte mi, abych Vás závěrem pozval na 
sportovní aktivity, které pořádáme pravidelně 
již několik let v Mutěnicích v tělocvičně Zá-
kladní školy. Aerobik je dvakrát týdně a vo-
lejbal hrajeme třikrát za týden, v úterý ženy, 
čtvrtek a neděle jsou smíšené. Informace 
o termínech tréninku je na www.sokolmuteni-
ce.eu. Pokud uvažujete nad tím, že začněte, 
tak neváhejte a přijďte se podívat.  

Jarmila Zámečníková, Tomáš Mičola
T. J. Sokol Mutěnice
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Příměstský tábor 

Od 17. července ožil kemp San Marco na 
Brněnské dětským smíchem. Po dobu 2 týdnů 
zde  probíhal příměstský tábor  NEBOJSA pro 
celkem 53 dětí. Pořadatelem byl místní folklor-
ní spolek Cimbálová muzika Fanynka a Verbíři 
z Mutěnic, který tuto formu tábora  ve dvou 
turnusech pořádal v obci podruhé. Kolem 
pěti postavených stanů bylo živo zpravidla jen 
ráno, neboť všichni jsme každý den po snídani 
vyráželi na objevné cesty nejen za folklorem.  
Během dvou týdnů  jsme s dětmi navštívili 
skanzen Modrá u Velehradu,  vykoupali se 
v Živé vodě – přírodním biotopu, podívali se 
lodí na  Slovensko, abychom chytili piráta 
s ukradenou truhlou drahokamů,  vystoupali 
jsme na radniční věž v Hodoníně, abychom 
odsud viděli Mutěnice, navštívili jsme radnici 

i regionální centrum, městské koupaliště, 
stánky se zmrzlinou i s párkem v rohlíku.  Ve 
Strážnici jsme hledali Fanošky v Muzeu ves-
nice jihovýchodní Moravy, abychom zjistili, 
jak žili a hospodařili naši předkové, prošli 
jsme park a stadión Bludník, kde se pořádají 
každoročně Strážnické slavnosti, a kde jed-
nou budeme také se Súčkem a Mašličkou  
vystupovat. V Lednici jsme obdivovali park 
i zámek a také umělou zříceninu a svezli 
jsme se koňským povozem, na který jsme si 
vydělali při fašaňkové obchůzce. Že to zní jako 
nesmysl – v červenci fašaňk??? Ani omylem!  
Protože si potrpíme na lidové tradice, zařadili 
jsme fašaňk do programu letního tábora, 
protože v zimě by nám byla v maskách zima. 
Maškary chodily obcí po dvě středy. Poprvé 
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           Rodinné centrum Žofka

přišly jen do pizzerie, kde obsluhu postrašil 
hlavně kostlivec a zombíci, ale další středa 
se nesla  celá v masopustním duchu, kdy ša-
šek tlačil káru s muzikantem, který měl nohu 
v sádře (a ta byla opravdová), za ním šel další 
houslista, motýlci, včely, medvědi, strašidla,  
víly, vodníci, kostlivci, ošklivci  a zpívali:  „Pod 
šable, pod šable, aj pod obušky, my všecko  
bereme, aj plané hrušky“.

Navštívili jsme  obchody, obecní úřad, 
hospodu, paní Fotrovou v provozovně,  tetičku 
Tománkovou, rodinu Vaculovičovu, tetu Jiřku 
Rathouskou, která nám skvěle na táboře va-
řila, dětské hřiště, aby se nás lekli i malé děti 
a jejich maminky. A  úplně nám bylo líto, že 
si večer máme ty krásné masky od Zdeničky 
a Rosti Rylkových umýt. Zažili jsme  pěkné 
dva týdny prázdnin. Některé děti přišly jen 
na týden, otrlejší děti na dva. Každý měl 
možnost ujít potmě stezku odvahy, přespat 
sám  alespoň  1 noc ve staně, naučit se roz-
dělávat oheň bez papíru, získat hrst diamantů 
v celotáborové hře a vyhrát maskota kocoura 
Nebojsu. O písničky a buřty také nebyla nou-
ze.  Barevné fáborky, které už opršely a jsou 
bílé,  nyní zdobí okraje cest i vinohradů, kudy 
jsme spěchali za pokladem nebo honili lišku.  
Poděkování patří zejména naší kamarádce 
Zuzce Pížové, Vendulce Ševčíkové a Květce 
Svobodové z Mutěnic za to, že mně letos 
s táborem hodně pomohly! Samozřejmě, že 
na San Marcu plánujeme tábor i v příštím roce, 
už se těšíme. 

Jana „Babča“ Ševčíková

Ačkoliv vlaštovky houfující se na drátech 
rozdávají svým „prvňáčkům“ vysvědčení před 
jejich prázdninovou cestou do teplých krajin, 
náš školní rok teprve začíná. A protože nejen 
ve škole se dá něco naučit, rádi bychom 

vás seznámili s letošní nabídkou zájmových 
kroužků Rodinného centra Žofka.

Na mutěnické nejmladší a jejich rodiče se 
od 8. října těšíme každé pondělí od 9:00, kdy 
začíná Žofka pro nejmenší. Tam si můžete 

Podzim a zima  
s Rodinným centrem Žofka
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společně hrát, zacvičit si, ale hlavně najít 
nové kamarády.  

Dost možná navážete podobně silné pouto 
jako děti z divadelního kroužku Mraveneček. 
I když má jejich mraveniště tři královny - Janu 
Zvědělíkovou, Evu Holešínskou a Lindu 
Vagundovou, je jejich společenství natolik 
pevné, že letos naneštěstí nemohou přijmout 
žádné nové členy. Alespoň se můžeme těšit, 
čím nás po loňském úspěšném představení 
Mach a Šebestová překvapí letos.

Pro ty, kteří podléhají volání rytmu, otví-
ráme kroužek Moderní tanec pod vedením 
Barbory Látalové. Každé úterní odpoledne 
se tělocvična promění v taneční parket při-
pravený pro děti z prvního i druhého stupně.

Na všechny, kteří mají šikovné ruce a chuť 
vyzkoušet, co všechno lze s trochou trpě-
livosti vyrobit, se opět těší Iveta Vaňková. 
V průběhu roku si mladé slečny v kroužku 
Tvoření mohou vylepšit šatník, poznat, že 
výtvarné umění jsou nejen barvy a štětce. 
Mohou také objevit mnoho dalších způsobů, 
jak měnit svět kolem nás, aby byl krásnější.

Protože věříme, že touha vytvářet hezčí 
svět není vlastní jen mladým slečnám, 
rádi bychom vás všechny pozvali na druhý 
ročník adventního tvoření pro veřejnost. 

V prostorách kulturního domu si můžete 
prověřit ohebnost vašich prstů při tvorbě 
věnců a jiných tematických ozdob, anebo 
jen příjemně strávit předsváteční odpoledne 
s vašimi sousedy.

Rozsvícení vánočního stromu 9. 12. 
2017 již tradičně doprovodí zpěv koled. Také 
zde bude možnost opatřit si drobné dárky od 
řemeslníků místních i přespolních. 

 I když podzim teprve klepe na dveře a zima 
ještě nenastala, je nutné se dobře připravit. 
Proto jsme již ve dnech 20. – 21. 9. 2017 po-
řádali burzu dětského oblečení.

Druhou podzimní akcí v našem programu 
pro dospělé je Seminář o montessori pří-
stupu k dětem (0 – 3 roky). Začíná 2. 10. 
2017 v 9:00 hodin a vy se dozvíte, jak zapojit 
malé děti do práce nenásilnou cestou a ještě 
je přitom pobavit. 

Závěrem máme ještě dvě akce pro diva-
delní příznivce. V neděli 24. 9. 2017 jsme 
pořádali zájezd do Městského divadla v Brně 
na představení Sněhurka a sedm trpaslíků 
a v prosinci za vámi do Mutěnic přijede diva-
dlo Radost s představením Vánoce s pejskem 
a kočičkou.

Těšíme se na vás! 
Vaše Žofka

V dnešním zpravodaji bych se s vámi 
všemi chtěla podělit o úžasný zážitek z 1. 
ročníku soutěže „Ocelový hasič“- memoriál 
Radomíra Blažka, která se uskutečnila 
dne 26.8.2017 na hřišti u školy. Byla to 
soutěž jednotlivců- po dlouhé době i u nás 

na okrese a doufám, že příští další ročníky 
přitáhnou daleko víc soutěžících i diváků. 
Soutěžní zápolení začalo v 11 hodin po 
předchozím přihlášení závodníků a po po-
radě s rozhodčím. Všem zúčastněným byla 
představena trať se všemi dovednostmi 
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a úkoly, které se zdály být přirozeně jed-
noduché a lehce zvládnutelné. Borců se 
zaregistrovalo 9, všichni jsou v zásahové 
jednotce, jejich fyzička je tedy na vysoké 
úrovni a na takovou zátěž jsou zvyklí. Z naší 
jednotky se přihlásilo 6  kluků  a 3 byli 
přespolní. Už v 11 hodin rtuť teploměru 
překročila zrádných 30°C a to teprve 
první soutěžící vybíhal na trať. Už mi jich 
bylo líto, když všichni byli oděni v černých  
zásahových oblecích s helmou na hlavě. 
Úprk s proudnicemi byl fajn, bariéra byla 
překonána velmi bravurně, smotávání hadic 
taky, sestavení žebříků a postavení o opo-
ru se zdálo lehké, kluci makali,co to šlo, 
bušení obrovským kladivem do  zábrany 
už vypadalo, že je opravdu velmi zátěžová 
a silová zkouška, potom přenášení těžkých 
břemen, a to je ještě čekalo přehazování 
velké pneumatiky s diskem, a pak ještě   
další pneumatika na laně a rychlý spurt i se 
zátěží do cíle. Každý z účastníků soutěže 
dal do boje vše, bylo vidět naprostou vy-
čerpanost v cíli a úsměv na rtech i otazník, 
jestli to tempo bylo dostačující, dobré nebo 
nejlepší. Po vyhodnocení časů jsme   se 
dověděli jméno  vítěze soutěže.  Pro rok 
2017 se stal „Ocelovým hasičem“ Michal 
Skřivánek - SDH Rohatec, na stříbrném 
místě byl Erik Jaborník SDH Velké Bílovice 
a na bronzovém místě byl Tomáš Sklenák 
z SDH Rohatec. Další místa pak patřila 
našim klukům: 4. Martin Křiva, 5. Josef 
Stanec, 6. Rosťa Kramář, 7. Michal Blažek, 
8. Marek Šimek a  9. Roman Janoušek. 
Soutěž probíhala za extrémního vedra, 
ale radost ze  zápolení byla velká.  Že se 
nám to tak povedlo, je zásluhou Roberta 
Forcha, Katky Kramářové, a všem, kteří se 
na organizaci soutěže podíleli, patří velký 
dík. Během soutěžního klání byly na hřišti 
připraveny i atrakce pro děti. Malí šikulové 
si mohli vyzkoušet hod míčkem i hod krouž-

kem na cíl, zdolání překážky pro žížaly, 
skákání přes pneumatiky a všichni měli 
radost z pohybu, vzájemného soupeření 
a malá odměna za výkon potěšila. I když 
1. ročník této soutěže proběhl v poněkud 
komornější formě, už teď je jasné, že příště  
se rozjede naplno.

   Dále pak bych se chtěla zmínit i o chys-
tané brigádě na „hasičce“, a také o „bur-
čákovém pochodu“  i o soutěži v Dolních 
Bojanovicích, kam se naši borci chystají 
vyhrát „Putovní pohár starosty“.  Jedná se 
opět o „retro soutěž s PS-8“ a naši umí, tak 
jim přejeme, aby si pohár přivezli. 12 čle-
nů naší organizace  se zúčastní pochodu 
14.10.2017 jako pomocníci pořadatelů. Je-
jich hlavní úkol bude asistovat při parkování 
zájezdových autobusů na hřišti a na dolním 
konci, potom hlavně dozorovat bezpečný 
odjezd a příjezd všech účastníků  této akce 
na vlakové zastávce, i když mnoho turistů je 
ukázněných a nejsou s nimi problémy, zase 
se ale najde i někdo takový, kdo se ztratí, 
zraní, zpije, usne u kolejí....ale i o takové se 
musíme postarat. A tak si přejme, aby  i ta-
hle akce, kde budeme vypomáhat, dopadla 
úspěšně, bez nehod a zbytečných nervů. 

Ivana Blahová
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  Charitní pečovatelská služba Hodonínsko 

                          pracoviště Mutěnice 
Posláním Charitní pečovatelské služby Mutěnice je poskytování 
pečovatelských služeb seniorům, kteří potřebují pomoc a podporu při péči o 
sebe a svou domácnost, a to z důvodu stáří nebo zdravotního stavu. 

Cílem pečovatelské služby je doplnit péči tak, aby si uživatel zachoval co 
nejvyšší míru samostatnosti a zůstal co nejdéle v přirozeném domácím 
prostředí. 

Nabízíme tyto služby: 

- Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (podávání 
jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při přesunu na lůžko 
nebo vozík…) 

- Pomoc při osobní hygieně  
- Dovoz nebo donáška jídla, pomoc při přípravě a podání jídla a pití 
- Pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid a údržba domácnosti, 

pomoc při zajištění velkého úklidu, nákupy a pochůzky, praní a žehlení 
prádla…) 

- Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  
- a jiné.. 

 
Pracoviště Mutěnice 
Květná 379, 696 11 Mutěnice 
Tel. 737 234 097 – pečovatelka 
       731 134 258– vedoucí 
E-mail: dps.mutenice@hodonin.charita.cz 
www.hodonin.charita.cz 
 
Provozní doba: pondělí – pátek 7.00-15.30 hodin 
Dle zjištěných potřeb zájemců a uživatelů se dá pracovní doba přizpůsobit, 
službu lze po domluvě  poskytnout i večer a o víkendu. 
    
Jitka Koperová 
vedoucí služby 
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S P O R T
M U T Ě N I C K Ý   F O T B A L

Dozrávající hrozny ve vinohradech a první 
vůně burčáku neomylně signalizuje, že pod-
zimní fotbalové boje jsou v plném proudu. 
Své kvality opět prokazují naši hoši a dívky, 
což je tou nejlepší pozvánkou pro naše bo-
hužel už někdy trochu zmlsané fanoušky. 
Pokud někdo není spokojen s výkony „áčka“, 
určitě si zvedne náladu, když navštíví zápasy 
dorostu, žáků nebo přípravky. Hlavně díky 
obětavosti a zápalu našich trenérů, kteří je-
nom nenadávají, ale pro fotbal v Mutěnicích 
něco dělají, můžeme pořád tyto kategorie 
v Mutěnicích navštěvovat. Bohužel je stále 
čím dál více obcí, které mládežnická druž-
stva musí z nedostatku hráčů či trenérů 
úplně zrušit, a nebo se musí spojit s jinou 
dědinou. Tak si toho všichni važme!

Přípravky, a to jak mladší, tak i starší, 
letos hrají opět nejvyšší okresní soutěž, tedy 
okresní přebor. Pořád cítíme velký zájem od 
těch nejmenších, a to nás povzbuzuje do 
další činnosti. Trenéři Lukáš Lamáček a Voj-
ta Pavelka se přesunuli ke starší přípravce 
a u mladší přípravky nově působí opět naši 
bývalí výborní fotbalisté Hynek Vaculovič, 
Petr Špéra a Petr Raštica. Kromě mladší 
přípravky vedou i „fotbalovou školičku“, kam 
mohou přijít děti od 4 let a vyzkoušet si tak 
poprvé náš krásný zelený pažit a nebo třeba 
se jen tak proběhnout. Žádné velké nároky 
na děti v tomto věku neklademe. Hlavně 
přijďte! Naši výkonnost, hlavně co se týká 
technické dovednosti, by měl vylepšit i kurz 
dle tréninkové metody „Coerver Coaching“, 
která vznikla v Holandsku. Kluci z přípravky 

a také z mladších žáků se budou 1x týdně 
celý podzim zdokonalovat pod vedením 
bývalých Mutěňáků Radka a Ladislava 
Trávníkových.  

Mladší žáci (trenér Jindra David a Miro-
slav Černý) začali sovu soutěž nad očeká-
vání dobře, když oba své úvodní zápasy ve 
Vracově i Kosticích vyhráli. 3 branky v nich 
vstřelil Jindřich Pavelka a „přípravkář“ 
Adam Knotek, dvě Lukáš Mokruša a jednu 
Theo Mullot a Jiří Kabela. Kromě Knotka 
byli navíc ještě spolu s Markem Buchtou 
všichni nominování do okresního výběru! 
Blahopřejeme, kluci!

Starší žáci (trenéři Marek Mokruša a Mi-
roslav Foltýn) vstupovali do soutěže trochu 
s obavami, ale zatím nás všechny mile pře-
kvapili. Ve Vracově remízovali a v Kosticích 
po velkém obratu zvítězili! O branky se po-
dělili nejzkušenější hráči Tomáš Růžička (3), 
Matyáš Konečný (2) a Kevin Goldschmied 
(1). Mužstvo doplňují talentovaní hráči 
z mladších žáků a také se nám podařilo žáky 
doplnit o několik hráčů z Dolních Bojanovic 
a Čejkovic. Nutno ale podotknout, že je 
vidět, že naši kluci díky kvalitnímu tréninku 
jsou na tom výkonnostně podstatně lépe!

 Dorostenci (trenéři Vojta Málek, Karel 
Růžička a Petr Weigl) vstupovali do nové se-
zóny pod novým hlavním trenérem a hlavně 
bývalým vynikajícím fotbalistou Vojtou Mál-
kem, který ukončil své dlouholeté úspěšné 
angažmá v rakouském Poysdorfu, s velkým 
očekáváním, které zatím bezezbytku napl-
ňují. Všech pět úvodních utkání totiž vyhráli, 
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FK Mutěnice ženy v úvodním utkání v Mostkovicích podlehli 2:4

Účastníci Coerver kurzu v Mutěnicích s trenéry Radkem (vlevo) a Ladislavem Trávnikem



32

navíc předvádějí líbivý kombinační fotbal 
a mají ve svém středu několik výrazných 
individualit. Nad všemi ale v úvodu ční Ro-
man Weigl, který se vrátil po několika letech 
z Hodonína a velmi výrazně se prosazuje 
i v A-mužstvu. Všichni věříme, že kluci ve 
své píli a úsilí nepoleví a postupně se budou 
prosazovat nejen v dorostu, ale i v „áčku“.

Vstup do soutěže úplně nevyšel našim že-
nám (trenéři Jan Balaštík a Ing. Radek Peš), 
které v úvodním zápase prohrály v Mostko-
vicích i doma s Novými Sady. Ženám letos 
nepomůže Sabina Pavková, která odešla do 
hodonínského Nesytu, naopak ženy posílily 
4 hráčky ze Šardic, kde fotbalové mužstvo 
žen nepokračuje. I ženy mají nového trenéra. 
Stal se jím Radek Peš z Čejče, který dopo-
sud působil právě v Šardicích. Přejemu mu, 
ať s holkama najde společnou řeč a dělají 
nám celou sezónu jenom radost.

A-mužstvo (trenér P. Zemánek, asistent J. 
Joch) si zatím vede se střídavými výsledky, 
když jsme sice prohráli jenom v Bystrci, ale 
naopak jsme vyhráli pouze dvakrát. Přestože 
nám v podstatě nikdo neodešel a naopak 
z hodonínského dorostu přišli již zmíněný 
Roman Weigl a taky David Hlaváč, a po 5. 
kole další odchovanec Hodonína Martin 
Vaverka, výsledky zatím trochu pokulhávají. 
Za vše asi nejlépe mluví fakt, že nejlepším 
střelcem mužstva je v úvodu sezóny famózně 
hrající stoper Hynek Maršálek, který zařídil 
obě poslední remízy a celkem má na svém 
kontě už 3 branky. Naopak snajpři Čepil 
s Koštuříkem zatím vyjma jednoho gólu 
Čepila střelecky mlčí a nedaří se ani dalším 
ofenzivním hráčům. Musíme doufat, že 
kluci své výkony budou postupně zlepšovat 
a znovu se budeme prát o ty nejvyšší příčky. 
I když v dalších zápasech se zřejmě budeme 
muset obejít bez Tomáše Novotného, který 
by měl po svém uzdravení odejít výměnou za 
Vaverku do třetiligového Hodonína.

Závěr
Samozřejmě všichni fanoušci fotbalu 

a také mutěničtí občané zaregistrovali, že 
obec Mutěnice zakoupila krásný nový au-
tobus zn. Renault, který nahradí už hodně 
přestárlý, i když vizuálně pořád krásný au-
tobus stejné značky. Že starý autobus jezdil 
bez vážné nehody i poruchy téměř 30 let, 
je velká zásluha hlavně šoféra Mirka Bučka. 
O tom, že nový autobus není žádný šrot 
a plně splní svůj účel, i když nestál několik 
miliónů, jak navrhovali někteří zastupitelé, se 
můžou přesvědčit všichni občané, kteří se 
v něm svezou. Přejme si všichni, ať autobus 
najezdí co nejvíce kilometrů bez nehody 
a slouží všem spolkům a organizacím ne-
jen v Mutěnicích. Vedení obce a zejména 
starostovi obce MVDr, Dušanu Horákovi 
nepochybně patří velký dík za to, že nákup 
občany tolik žádaného autobusu prosadil. 

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

Petr Blaha
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M O T O K R O S

Motokrosový Pohár národů 

V sobotu 9. září 2017 se uskutečnilo v Dán-
sku motokrosové mistrovství světa družstev 
veteránů nazvané Pohár národů.

12 národů, 5 věkových kategorií, 45 druž-
stev, 176 jezdců. Českou republiku repre-
zentovalo 20 borců ve všech 5 kategoriích. 
Mutěňák Jan Ištvánek byl jedním z těch, 
kteří v čtyřčlenných družstvech změřili své 
síly v klasickém motokrosu. Byl členem té 
„nejzkušenější“ věkové kategorie 70+.

Honda park Randers, jak se areál nazývá, 
je od Mutěnic 1360 km daleko, a tak cesta 
tam trvala 14 hodin.

Deštivé počasí nebylo jen na uvítanou. 
Přeháňky různých intenzit vyplnily noc i „akli-
matizační“ pátek. Počasí a písečná trať, která 
není  příliš v oblibě českých motokrosařů, 
budily respekt. Sobotní ráno všechny ale 

zaskočilo ještě víc. Na sportovní areál padla 
mlha jako deka. Dopoledne mezinárodní 
motokrosová komise rozhodovala, zda se 
závody vůbec mají uskutečnit. 

Tréninky  se zpožděním, ale proběhly. 
Počasí se zlepšilo. V poledne byl Motokros 
národů zahájen slavnostním nástupem zá-
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vodníků všech účastnících se zemí. Krátce 
po něm byl odstartován první závod.

Každá kategorie jezdců závodila ve dvou 
rozjížďkách trvajících 15 nebo 20 minut + 
1 kolo o nejlepší umístění.

Šachovnicový prapor „odmávnul“ konec 
motokrosového klání po 18. hodině a česká 
výprava netrpělivě vyčkávala oficiální potvr-
zení výsledků. 

Dopadlo to víc než výtečně. Družstvo, 
kterého členem byl i Jan Ištvánek, vybojo-
valo 3. místo a nejúspěšnější zemí se stala 
Česká republika. Totiž 2 družstva byla vítězná 
a 2 družstva získala třetí pozici.

70+ 66+ 60+
1. Švédsko Česká rep. Nizozemsko
2. Dánsko Anglie Francie
3. Česká rep. Dánsko Česká rep.

50+ 30+
1. Belgie Česká rep.
2. Dánsko Estonsko
3. Švédsko Švédsko

Tito lidé, firmy a spolky nám pomohli: 
Vladimír Kopeček, Autodoprava Marek 

Zimolka, Thermont Mutěnice, Vinařství 
Mutěnice, Moto Mutěnice, Obec Mutěnice, 
Skládka Hraničky Mutěnice, Metakon Brno, 
Jan Nový, volejbalisti Mutěnice, Vinařství 
Šmíd Winery, Vinařství Petr Bíza, Vinařství 
Radim Holešinský, Vinařství Josef Janek , 
Vinařství Malík.

Děkujeme všem a máme vyřídit, že mutě-
nické víno chutnalo skvěle.

Další informace z Dánska naleznete:
http://www.motolevel.com/clanek-8317
Facebook/pers-photo.com

Jana Kratochvílová
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70+ 66+ 60+
1. Švédsko Česká rep. Nizozemsko
2. Dánsko Anglie Francie
3. Česká rep. Dánsko Česká rep.

 25.05.2017 Václav Knápek Strmá
 14.07.2017 Barbora Gavroňová Zbrod
 11.08.2017 Karolína Kučí Nádražní
 01.09.2017 Matyáš Bukovský Nová
 03.09.2017 Natálie Procházková Moravská

Narození:

Sňat ky:

 17.06.2017 Michal Vydařilý Moravská
  Barbora Pešová Čejč

 17.06. 2017 Bronislav Mráka Moravská
  Michaela Valentová Moravská 

 23.06.2017 Jiří Michalica Moravská Nová ves
  Hana Konečná Nádražní

 01.07.2017 Martin Dubina Školní
  Jana Knedlíková Farní

 15.07.2017 Radomír Chudárek Lužice
  Andrea Hanispáková U Kostela

 19.08.2017 Patrik Mráz Slovácká
  Beáta Zahradníková Rohatec

 19.08.2017 Petr Raštica Nová
  Lucie Růžičková Nová

 19.08.2017 Viktor  Bireš Brněnská
  Kateřina Malá Rohatec

 09.09.2017 Dušan Horák Brněnská
  Hana Machovská Kostice

 09.09.2017 Vít Lamáček Nová
  Markéta Dubinová Vinařská
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Úmrtí:

 27.06.2017 Karel Bíreš Lipová ve věku 90let

 20.07.2017 Karel Blaha Nová Čtvrť ve věku nedož. 59let

 20.07.2017 Jaroslav Pagáč Malá Strana ve věku 57let

 26.07.2017 Božena Novotná Jižní ve věku 88let

 06.08.2017 Josef Holiš Slovácká ve věku 79let

 12.08.2017 Anežka Dudková Zahradní ve věku 87 let

 05.09.2017 Vojtěch Brablc Moravská ve věku 77let

 75 let:
 03.07.1942 Emilie Kúřilová
 04.08.1942 Jaroslav Esterka
 08.08.1942 Imrich Hanispák
 10.08.1942 František Repík
 30.08.1942 Ludmila Mokrušová 
 25.09.1942 Jan Doksanský
 27.09.1942 Eva Švrčková

 80 let:
 02.09.1937 František Joch

 85 let:
 26.04.1932 Zdenka Šupová
 18.05.1932 Anna Skočíková

 
 90 let:

 01.09.1927 Anna Kratochvílová

 Hana Svobodová
matrikářka

Blahopřání



Zarážání hory

Mužáci z Mutěnic

Národopisný soubor Javorník

DFS Mašlička a Súček z Mutěnic

Mužský sbor z Moravského Žižkova

Sboreček žen z Lipova

Mutěnické vinařské dny 2017
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