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SLOVO STAROSTYSLOVO STAROSTY

Zprávy z radniceZprávy z radnice
Tak snad máme zimu za sebou a můžeme 

se opět těšit z toho, jak nás příroda, počasí 
a hlavně jarní sluníčko nabíjí tou správnou 
energií.

Ale určitě jsme na jaro nečekali s rukama 
v klíně. Už koncem roku 2017 jsme si při-
pravili a vysoutěžili některé investiční akce 
schválené rozpočtem na rok 2018.

V první řadě byly zahájeny práce na vy-
budování „Hygienického zázemí amfiteátru“ 

– v překladu záchodů. Jak už z názvu vyplý-
vá, jedná se o záchody u amfiteátru, které 
budou mít devět kabin pro pány a pět pro 
dámy a k tomu toaletu pro tělesně postižené. 
Věřím, že vše bude probíhat bez komplikací 
a nejpozději koncem srpna toto zařízení 
začne sloužit veřejnosti.

Další akci, kterou právě rozjíždíme, je re-
konstrukce vozovky na ulici Pelcova a Šlech-
titelská. Jedná se o velkou akci, při níž bude 

Vážení spoluobčané, do našich zahrad, 
polí i vinohradů se pomalu vrací jaro. Všichni 
se těšíme na sluníčko, na jeho blahodárné 
účinky jak pro tělo, tak pro duši.  Těšíme se 
všichni, až vyrazíme na kolo, brusle nebo 
jen tak na procházku s dětmi nebo svými 
čtyřnohými mazlíčky.

Jaro ale znamená i nové pracovní nasaze-
ní, zahájení prací na polích a vinicích. Znovu 
se rozeběhnou i práce v obci, ty rozpracova-
né se budou dokončovat, ale budou zahájeny 
i akce nové.

Tak nám  všem přeji hodně sil a elánu, aby 
se nám, přes všechna úskalí a překážky,  
všem dařilo pracovat v klidu a ke spokoje-
nosti všech.

Přeji Vám, vážení spoluobčané, radostné 
a klidné prožití velikonočních svátků!

MVDr. Dušan Horák
starosta obce



2

Usnesení z XVIII. Veřejného zasedání  
ZO Mutěnice ze dne 14.12.2017

docela výrazně omezen provoz kolem těchto 
dvou ulic, tak bych Vás všechny rád požádal 
o trpělivost a pochopení. K samotné rekon-
strukci – povrch bude z dlažebních kostek 
10 x 10 cm v celém rozsahu. Na ulici Pelcova 
bude vybudovaná retenční kanalizace, která 
bude zachytávat dešťové vody při větších 
bouřkách a postupně ji odpouštět do ka-
nalizace. Tímto, doufám, aspoň částečně 
zachytíme vodu z horních částí této lokality, 
a tak nedoteče až na ulici Vinařskou.  Před-
pokládané ukončení této rekonstrukce je 
taktéž koncem srpna 2018.

Máme také vybraného dodavatele na par-
koviště u sportovního areálu Pod Búdama. 
Tady přesně nevím, kdy zahájíme stavební 
práce, protože v této chvíli ještě řešíme ně-
které stavební úpravy. 

Připravuje se rekonstrukce tržnice mezi 
kulturním domem a prodejnou COOP. Nyní 
bude probíhat výběrové řízení a věřím, že 
hned po tomto budeme i na této stavbě in-
tenzivně pracovat, protože na ni by mělo na-

vazovat vybudování letní terasy za kulturním 
domem, kde máme i řešení bezbariérového 
přístupu do sálu tohoto kulturního domu.

Nijak jsem se tady nevyjadřoval s osobním 
názorem k budování hodně diskutované 
Rozhledny na Vyšicku, ale chci napsat jeden 
poznatek. Asi všichni víte, že máme rodinné 
vinařství a v sobotu 10.3.2018 jsme lahvo-
vali víno. Za tu dobu lahvování prošlo kolem 
nás dost skupinek lidí (turistů a návštěvníků 
sklepů) a všichni na otázku:  „Kam jdete?“ 
odpověděli – přece k rozhledně. A já osobně 
si myslím, že toto je ten hlavní důvod, proč 
se rozhledna stavěla. Aby všichni ubytovatelé 
a provozovatelé sklepů mohli svým hostům 
mimo nabídky svého  dobrého  vína, jídla 
a zázemí také odpovědět na otázku „ Co tu 
máte zajímavého?“.  Toto je svým způsobem 
vklad a pomoc obce pro podnikatele a vlast-
ně všechny vinaře v obci. A že jich není málo.

Přeji všem příjemné velikonoční svátky

Petr Bíza
místostarosta obce

	 A.	ZO	Mutěnice	vzalo	na	vědomí:

1. Kontrolu úkolů z minulého jednání ZO

2. Zprávu o provozování autobusu včetně 
smluvních podmínek

3. Zprávu o jednání Obce  Mutěnice s Lesy 
ČR ve věci směny lesní lokality Obory

	 B.	ZO	Mutěnice	schválilo:

1. MPZ 22/2017 -prodej pozemku p.č. 
1678/22 a p.č. 1711/4 v k.ú. Mutěnice 
o výměře 11 m2, za cenu dle znaleckého 
posudku 5500,-Kč p. Petru Skočíkovi, 
Mutěnice

2. MPZ 24/2017 - směnu pozemků ve 
vlastnictví obce Mutěnice p.č. 69/24 a p.č. 
69/25 v k.ú. Mutěnice  za pozemek ve 
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vlastnictví Římskokatolické farnosti 
Mutěnice  p.č. 1/2 v k.ú. Mutěnice 
a doplatek ve výši 500,-Kč    

3. MPZ 25/2017 - výkup pozemku p.č. 
600/16 v k.ú. Mutěnice od Jednota, 
spotřební družstvo v Hodoníně, Národní 
tř. 13, Hodonín, výměra 112 m2, za cenu 
dle znaleckého posudku 11 200,-Kč   

4. MPZ 26/2017 -  prodej pozemků p.č. 
1947/73 a p.č. 2065/4 v k.ú. Mutěnice 
o celkové výměře  48 m2, za cenu dle 
znaleckého posudku celkem 17 000,-Kč 
manželům Novákovým, Mutěnice    

5. MPZ 27/2017 - prodej pozemku p.č. 
2463/81 v k.ú. Mutěnice o výměře 
2477 m2, za cenu dle znaleckého 
posudku 110 000,-Kč, p. Čejkovi, 
Mutěnice     

6. Smlouvu o zřízení věcného břemene 
mezi Obcí Mutěnice a SŽDC, s.o., Praha 
1 – Nové Město, Dlážděna 1003/7, na 
pozemky KN p.č. 2895, KN p.č. 2897/5  
a PK p.č. 6457/1 v k.ú. Mutěnice za 
jednorázovou úplatu ve výši 9.000,- Kč.

7. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene mezi Obcí Mutěnice 
a firmou GasNet, Ústí nad Labem, na 
umístění plynového zařízení – přípojka 
k RD manželů Prchalových, na p.č. 
162/23 v k.ú. Mutěnice. 

8. Obecně závaznou v yhlášku Obce 
Mutěnice č. 1/2017 o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, tř ídění, v yužívání 
a odstraňování komunálních odpadů 
s platností od 1.1.2018

9. V  s o u l a d u  s  N a ř í z e n í m  v l á d y 
č. 318/2017 Sb., a ust. § 84 ost. 
2 písm. n) zákona o obcích (zák.č. 
128/20 0 0 S b.,)  s  úč innos t í  od 
0 1. 0 1. 2 0 18  m ě s í č n í  o d m ě n y 
neuvolněným členům zastupitelstva obce 
Mutěnice v následující výši:

 V př ípadě nástupu náhradníka na 
uvolněný mandát člena zastupitelstva 
obce bude odměna poskytována ode 
dne složení slibu. V případě budoucích 
změn v obsazení jednotlivých funkcí bude 
odměna poskytována ode dne jmenování 
do funkce.

10. V souladu s ust. § 84 ost. 2 písm. v) 
zákona o obcích (zák.č. 128/2000 Sb.,)  
peněžitá plnění poskytovaná fyzickým 
osobám, které nejsou členy zastupitelstva 
obce Mutěnice, za výkon funkce členů 
výborů a předsedů a členů  komisí, 
s účinností od 01.01.2018, v následující 
výši:

funkce výše	odměny

člen rady obce 6758,-Kč

člen ZO předseda komise,  
výboru

3379,-Kč

člen ZO člen komise, výboru 2816,-Kč

člen zastupitelstva obce 1690,-Kč

funkce výše	plnění
předseda komise,  
který není člen ZO

3379,-/měsíc

člen komise nebo 
výboru, který není 
člen ZO 

500,-Kč/ za každou 
účast na jednání 
těchto orgánů

11. V souladu s ust. § 84 ost. 2 písm. o) 
zákona o obcích (zák.č. 128/2000 Sb.,)  
plnění poskytovaná z peněžního fondu 
pro uvolněné členy zastupitelstva obce 
v souvislosti s výkonem funkce podle § 
80 tak, že tito mají právo na:

• Příspěvek na úhradu zvýšených nákladů 
na úpravu zevnějšku 

• Odměnu při významném životním výročí
• Příspěvek na stravování
• Příspěvek na penzijní připojištění
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• Příspěvek na rekreaci,
 a to za stejných podmínek a ve stejné výši 

jako zaměstnanci obce (viz sociální fond).
12. Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí účelové 

dotace z rozpočtu obce Mutěnice č. 
SD/2017/039/140 mezi Obcí Mutěnice 
a Městem Hodonín na dofinancování 
sociálních služeb v ORP Hodonín v roce 
2017 ve výši 31 668,- Kč.

13. Dodatek Č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou 
STAK-D, spol. s r.o. Domanín 212 – 
rozhledna

14. Rozpočtové opat řen í  č.  3/2017, 
a to navýšení příjmů o 151 500,- Kč 
a ponížení výdajů o  22 392 600,- Kč. 
Po provedení rozpočtového opatření 
budou celkové příjmy obce Mutěnice ve 
výši  54 882 300,- Kč a celkové výdaje 
ve výši 58 395.000,- Kč

15. Rozpočet obce Mutěnice na rok 
2018 s celkov ými př í jmy ve v ýš i 
57 947 000,- Kč a celkovými výdaji ve 

výši 73 053 000,- Kč u hlavní činnosti 
a s celkovými výnosy 3 253 000,-  
Kč a celkovými náklady 382 000,- 
Kč u hospodářské činnosti. Schodek 
rozpočtu bude hrazen ze zůstatků 
n a  B Ú O bce M u těn ice  z   roku 
2017  a  h o s p o d á ř s k ý  v ý s l e d e k 
z hospodářské činnosti bude zapojen 
do rozpočtu jako příjem rozpočtu.

16. Roz p o č e t  s oc i á l n í ho  fo ndu  d le 
předloženého návrhu, k ter ý bude 
nedílnou součástí usnesení

17. Střednědobý výhled obce na roky 2018-
2021, který bude nedílnou součástí 
usnesení.

	 C.	ZO	pověřilo:

1. RO provedením nezby tně nutných 
rozpočtových opatření do konce roku 
2017.

Usnesení z XIX. veřejného zasedání  
ZO Mutěnice ze dne 18.1.2018

	 A.	ZO	Mutěnice	bere	na	vědomí:	

1. Kontrolu úkolů z minulého jednání ZO
2. Zápis č. VI ze zasedání kontrolního výbo-

ru
3. Informaci Mgr. Jurečky ve věci přeložky  

kanalizace u ZŠ
4. Dopis p. Greschika

	 B.	ZO	Mutěnice	schvaluje:

1. Smlouvu o zřízení věcného břemene č 
HO-014330047031/004 (NN Ištvánek) 

mezi Obcí Mutěnice a E.ON Distribuce, 
České Budějovice na pozemek p.č. 
4564/2 v k.ú. Mutěnice  za jednorázovou 
úplatu ve výši 1000,-Kč bez DPH

2. Smlouvu o zřízení věcného břemene č 
HO-014330044967/001 (NN Doležal) 
mezi Obcí Mutěnice a E.ON Distribuce, 
České Budějovice na pozemek p.č. 
1134/14 v k.ú. Mutěnice  za jednorázo-
vou úplatu ve výši 4000,-Kč bez DPH

3. Dodatek Č. 1 ke Smlouvě o dílo č- 
16-380 s firmou Stavební firma PLUS, 
s.r.o. Hodonín – sanace KD
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4. Revokaci usnesení z XIII. veřejného 
jednání Zastupitelstva obce Mutěnice ze 
dne 20.12.2016, jímž schválilo pořízení 
Změny č. 1 územního plánu Mutěnice, 
podle § 6 odst. 5, písm. a) a § 46 odst. 
3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění platném do 31.12.2017.

5. Úhradu nákladů na pořízení Změny č. 
1 Územního plánu Mutěnice z rozpočtu 
obce Mutěnice.

6. Rozpočtové opatření č. 1/201, a to navý-
šení příjmů o 78 700,- Kč a navýšení vý-
dajů o 1 140 700,- Kč. Po provedení roz-
počtového opatření budou celkové příjmy 
obce Mutěnice ve výši 58 025 700,- Kč 
a celkové výdaje ve výši  74 193 700,- Kč.

	 C.	ZO	rozhoduje:

1. podle § 6 odst. 5 písm. a) a § 55a odst. 
2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů,  
o pořízení Změny č. 1 Územního plánu 
Mutěnice zkráceným postupem podle 
 § 55a a § 55b stavebního zákona.

2. podle § 6 odst. 5 písm. f) a § 55a odst. 
2 zákona č. 183/2006 Sb., o územní 
plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů,      
o obsahu Změny č.1 Územního plánu 
Mutěnice v následném znění:

1.) Bude prověřeno rozšíření zastavitelné 
plochy MH2 v lokalitě Vinné Búdy se-
verním směrem (po konec parcely p. č. 
4209/2) a úprava zastavěného území 
za účelem výstavby rodinného vinařství 
(zájmové pozemky p. č. 4213 a 4214/2).

2.) V zastavěném území ve stabilizované 
ploše 14d – Vinohradnická smíšená 
v lokalitě Pod Dubňanskou horou bude 
prověřeno vymezení plochy pro výstav-

bu „vinařského dvoru“, příp. plochy pro 
vinný sklep s penzionem a provozem 
vinařství (zájmové pozemky p. č. 5488/1, 
5488/2, 5485, 5489).

3.) Bude prověřeno vymezení zastavitelné 
plochy pro výstavbu objektu pro vinař-
ské účely v prostoru mezi ulicemi Jižní 
a Servístky a komunikací k Vagundovému 
kříži (zájmový pozemek p. č. 6840/1).

4.) Bude prověřena úprava vymezení zasta-
věného území stabilizované plochy 4a 
– Obytná v ulici Jižní za účelem výstavby 
rodinného domu (zájmové pozemky p.č. 
6820 a p. č. 6821/1).

5.) Bude prověřeno rozšíření zastavitelné 
plochy MH2 v lokalitě Vinné Búdy se-
verním směrem (po konec parcely p. č. 
4209/2) a úprava zastavěného území 
z důvodu rozšíření stávajícího vinného 
sklepa (zájmový pozemek p. č. 4214/1).

6.) Bude prověřeno rozšíření zastavitelné 
plochy MH2 v lokalitě Vinné Búdy se-
verním směrem (po konec parcely p. č. 
4209/2) a úprava zastavěného území 
z důvodu záměru výstavby vinného skle-
pa (zájmový pozemek p. č. 4217/2).

7.) Bude prověřeno rozšíření zastavitel-
né plochy MH2 v lokalitě Vinné Búdy 
severním směrem a úprava vymezení 
zastavěného území za účelem výstavby 
rodinného vinařství (zájmové pozemky 
p.č. 4209/2 a p. č. 4212).

8.) Bude prověřena úprava vymezení zasta-
věného území stabilizované plochy 4a 
– Obytná v ulici Jižní za účelem výstavby 
rodinného domu (zájmový pozemek p. č. 
6719/1 – část při ulici).

9.) Bude prověřena úprava zjevné chyby 
v kap. č. 6 – regulativ „SR“ (plocha pro 
rozhlednu) v části textu.

10.) Bude prověřeno vymezení zastavitelné 
plochy pro bydlení nebo úprava zasta-
věného území v ul. Dubňanská (zájmové 
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pozemky p. č. 1608/2, p. č. 1609/2, p. 
č. 1612/1);

11.) Budou zapracovány skutečnosti vyplý-
vající z nadřazené územně plánovací 
dokumentace – Zásady územního roz-
voje Jihomoravského kraje, které nabyly 
účinnosti dne 3. 11.2016.

12.) V lokalitě ulice Jižní – k Vagundovému 
kříži bude prověřeno vymezení zasta-
vitelné plochy pro bydlení za účelem 
výstavby rodinného domu (zájmový 
pozemek p. č 6839/1).

13. A.) Bude prověřena úprava regulativů 
pro zástavbu – prověření definice pojmu 
„podkroví“ za účelem zamezení speku-
lativních výkladů a obcházení systému 
regulativů.

13. B.) Bude prověřena úprava rozsahu 
územního systému ekologické sta-
bility – vypuštění termínu „interakční 
prvky“ jako součást územního systému 
ekologické stability a nahrazení jiným 
pojmem.

14.) Bude prověřena změna regulativu limitní 
výšky výrobních hal v zastavitelné loka-
litě U1.

15.) Bude prověřena úprava hranice zasta-
vitelné plochy E1 spočívající v posu-
nutí její hranice mimo pozemek p. č. 
2400 z důvodu rozšíření stávajícího 
penzionu San Marco.

16.) Bude aktualizováno zastavěné území ke 
dni zpracování návrhu změny územního 
plánu v souladu se současným stavem 
území.

	 D.	ZO	jmenuje:

1. v souladu s § 6 odstavce 5 písm. f) záko-
na 183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, starostu obce Mutěnice MVDr. 
Dušana Horáka jako určeného zastupi-

tele pro spolupráci s pořizovatelem při 
pořizování Změny č. 1 Územního plánu 
Mutěnice.

	 E.	ZO	si	vyhrazuje:

1. pravomoc rozhodnout o tom, zda se při-
hlásí či nepřihlásí k nároku na náhradu 
škody v rámci trestního řízení – přeložka 
kanalizace u ZŠ

2. pravomoc o tom, zda pověří místostaros-
tu obce Petra Bízu a právního zástupce 
Mgr. Pavla Jurečku k jednání se zhotovi-
telem stavby spol. VHS Javorník CZ, se 
sídlem Benátky, Veselí nad Moravou ve 
věci přeložky kanalizace u ZŠ

	 F.	ZO	neschvaluje:

1. připojení se k trestnímu řízení s nárokem 
na náhradu škody ve výši stanovené zna-
leckým posudkem č. 2668-002/2018 vy-
hotoveným společností NEMOVITOST 
s.r.o. – ZNALECKÝ ÚSTAV s částkou 
465 000,-Kč bez DPH

2. připojení se k trestnímu řízení s nárokem 
na náhradu škody ve výši stanovené 
právním rozborem zmocněnce poško-
zeného Mgr. Pavla Jurečky ze dne 
14.1.2018 s částkou 211 036,10 Kč bez 
DPH

	 G.	ZO	pověřuje:

1. místostarostu obce Petra Bízu a  právního 
zástupce Mgr. Pavla Jurečku jednat s do-
davatelem stavby firmou VHS Javorník 
CZ, se sídlem Benátky, Veselí nad Mo-
ravou na základě právního rozboru Mgr. 
Jurečky ze dne 14.1.2018 o vyrovnání ve 
výši 211 036,10 Kč.
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Výsledky - volba prezidenta ČR 2018 – I. kolo

Výsledky - volba prezidenta ČR 2018 – II. kolo

Volební účast

Volební účast

č.kand. Jméno kandidáta
Počet platných hlasů

okrsek
č 1

okrsek
č 2

okrsek
č. 3

Celkem
za obec

1. Mirek Topolánek 20 22 28 70
2. Michal Horáček 51 62 55 168
3. Pavel Fišer 102 125 75 302
4. Jiří Hynek 14 4 11 29
5. Petr Hanigg 6 7 4 17
6. Vratislav Kulhánek 2 3 5 10
7. Miloš Zeman 198 220 235 653
8. Marek Hilšer 61 66 67 194
9. Jiří Drahoš 89 168 156 413

Okrsek č. Počet zapsaných voličů počet vydaných obálek Účast v %
1. 985 547 55,53
2. 988 679 68,72
3. 1007 638 63,36

Celkem 2980 1864 62,55

Jméno kandidáta Okrsek 
č.1

Okrsek 
č. 2

Okrsek 
č. 3

Celkem %

Jiří Drahoš 283 391 328 1002 50,84

Miloš Zeman 315 312 342 969 49,16

Okrsek č. Počet zapsaných  
voličů

Počet odevzdaných  
obálek

Počet  
platných hlasů Účast v %

1. 977 599 598 61.31
2. 981 705 703 71,87
3. 986 670 670 67,95
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Odpadové hospodářství

Hlavním centrem pro nakládání s odpadem 
i nadále zůstává areál	 skládky	 v	 Hranič-
kách, kde se mohou občané zbavit veš-
kerého	 odpadu nebo použitého zařízení, 
které ještě dle zákona o odpadech odpadem 
není. To jsou nám již dobře známé použité 
elektrické přístroje, které se odevzdávají 
v rámci zpětného odběru elektrozařízení. 
Drobné elektrické přístroje lze odevzdat i do 
červeného kontejneru, který je v současnosti 
umístěn na tržnici. Dále můžeme odevzdat 
i použité baterie a monočlánky, a to v něko-
lika obchodech v Mutěnicích nebo třeba na 
obecním úřadě (v podatelně). V níže uvede-
ném přehledu je uvedeno množství elektric-
kých přístrojů, které občané odevzdali ve 
sběrném dvoře. Jsme rádi, že tyto přístroje 
nekončí v popelnících, ale využívají se i po 
skončení jejich životnosti.

Přehled použitých elektrozařízení odevzda-
ných v r. 2017 na sběrném dvoře:

114 ks televizorů 
78 ks lednic
30 ks monitorů
85 ks velkých spotřebičů + 11 ks malých
111 kg baterií
30 kg svítidel
15 ks „bigbagů“ s malými spotřebiči 
3 ks klecové kontejnery s elektrospotřebiči
2 ks velká kopírka

Občané ale nadále využívají i pytlový 
sběr, který je vždy	první	pondělí	a	úterý	
v měsíci.	Výjimkou může být pouze pondě-
lí, na které připadá svátek. To se pak sběr 
posunuje na úterý a středu!	 Občané začí-
nají využívat i možnost likvidace	použitých	

jedlých	olejů na skládce. V loňském roce 
bylo odevzdáno 135	 kg	 oleje, ale určitě 
to není všechen olej, který se spotřebuje! 
Oleje odevzdávejte v uzavřených obalech 
(PET láhve, kanystříky apod.), po naplnění 
nádoby bude olej odevzdán k tomu opráv-
něné firmě. V obci jsou znovu od března 
rozmístěny kontejnery na bioodpad, který 
si svážíme naší vlastní technikou. Bioodpad 
musí být ale pouze rostlinného původu (listí, 
větve, tráva, mláto apod.). Problémy nám dě-
lají jenom občané, kteří hází do	kontejnerů	
živočišné	 zbytky. Poslední místo, kde se 
to stává, je na „Gencmorku“. Bohužel je tam 
zřejmě v okolí nějaký horlivý chovatel, který 
nás tímto odpadem, který bohužel neumíme 
zpracovat, pořádá „zásobuje“. Tak jej prosím 
i touto cestou, aby od této činnosti ustoupil. 
Může se totiž stát, že kontejner na bioodpad 
z této lakolity stáhneme, což by byla určitě 
škoda pro ostatní poctivé a rozumné občany. 
Bioodpad na kompostárně se mění v kvalitní 
kompost, který je k dispozici občanům Mutě-
nic. Pokud máte o kompost zájem, neváhejte 
a obraťte se na naše pracovníky na skládce, 
buď telefonicky na č. 602 101 245 nebo 
emailem: skladka@mutenice.cz. Mimo 
pytlový sběr je možné tříděný odpad (papír, 
barevně a bíle sklo, plasty) odevzdat i do 
kontejnerů k tomu určených, které jsou 
rozesety po celé obci. Sběrných míst je 
v současnosti již 15 a je na nich umístěno už 
celkem 64 (!) kontejnerů. V loňském roce se 
nám totiž podařilo dovybavit díky společnosti 
EKOKOM několik míst dalšími kontejnery 
zejména na papír a sklo. V níže uvedené 
tabulce je vidět, že se to pozitivně projevuje 
i na množství vytříděného odpadu, které se 
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Přehled odpadů v letech 2006 – 2017

Čistírna odpadních vod a kanalizace

nám opět zvýšilo, a to právě zejména u skla 
a papíru. Celkové číslo tedy je opět rekordní 
– 184,55 tun v roce 2017 oproti 162,44	tu-
nám vytříděného odpadu v roce 2016, což je 
nárůst o 13,6%! Letošní úplnou novinkou je 
pořízení 2	ks	šedých	kontejnerů na	kovové	

vše
v tunách

Plast Papír
Kompozit.
obaly

Sklo
bílé

Sklo
barevné

TKO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*2017 36 78,68 2,82 10,18 56,87 846,07

obaly (zejména plechovky). Na tyto kontej-
nery bohužel EKOKOM nepřispívá, a tak je 
uhradila obec Mutěnice. Pokud se osvědčí, 
určitě bychom i množství těchto kontejnerů 
navýšili. Tento článek nejde zakončit jinak, 
než těmito slovy:	„DĚKUJEME,	ŽE	TŘÍDÍTE!

*od června 2009 spolu se sběrným dvorem

Valná hromada společnosti Skládka Hra-
ničky, spol. s r.o. na svém posledním jednání 
v r. 2017 schválila úpravu ceny stočného na 
r. 2018. Ta opět vychází ze skutečných ná-
kladů na provoz kanalizace a ČOV. Středisko 
bylo v r. 2017 v mírné ztrátě, a ani výhled na 
další období nezaručoval snížení nákladů 
a tím i zisk střediska. Nová cena 31,75	Kč/
m3 vč. DPH, tedy konečná cena pro občany, 
se navýšila oproti minulým třem letům ani ne 

o korunu. Opět připomínáme, že největší pro-
vozovatel kanalizací v regionu VaK Hodonín, 
a.s., cenu zvýšil také a ještě výrazněji, což 
je vidět i v přiložené tabulce. V letošním roce 
žádné velké opravy a investice do kanalizace 
a ČOV neplánujeme. Snad nám čistička bude 
fungovat i letos jako doposud. Její příspěvek 
ke zlepšení životního prostředí nejen v Mu-
těnicích, ale i v širokém okolí je totiž značný.
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Mutěnice VaK Hodonín
Rozdíl

včetně DPH (bez DPH) včetně DPH (bez DPH)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

R. 2018: 31,75 (27,61) 41,15 (35,78) + 9,40 Kč

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

Sběrné místo odpadů na Gencmorku
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Znovu připomínáme všem vinařům, aby ne-
pálili	réví ze svých vinohradů a byli trpěliví, 
jelikož společnost Skládka Hraničky, spol. 
s r.o. bude i v letošním roce pokračovat v oblí-
beném svozu a drcení réví od vinařů, které se 
uskuteční tradičně koncem března a hlavně 
v dubnu. Letošní zima i přes výrazné mrazy 
na přelomu února a března byla poměrně 
příznivá, a tak jsme ji díky připravenosti na-
šich pracovníků a techniky zvládli bez větších 
problémů. Na kompostárně se nám osvědčil 
traktor	 zn.	 Steyr a drtící a mísící vůz	 zn.	
Zago díky nimž se nám navýšilo množství 
zpracovaného bioodpadu, a tím jsme vyro-
bili i více kompostu, o který byl hlavně na 
podzim velký zájem. Kromě kompostu si od 
nás můžete odvézt i stavební recyklát, který 
je vhodný pro různé stavby nebo opravy, 

např. chodníků či vjezdů do domů. Informa-
ce najdete opět přímo na skládce u našich 
pracovníků.

Zásadní projektem letošního roku je roz-
šíření skládky o část lokality mezi skládkou 
a kompostárnou. Tímto navýšením bychom 
měli mít zajištěné ukládání odpadu a tím i po-
řád velmi slušný příjem do obecní pokladny 
až do r. 2022. V současnosti leží na Krajském 
úřadě naše žádost o změnu integrovaného 
povolení. Pokud nenastanou nějaké neče-
kané komplikace, měli bychom vše stihnout 
ještě do konce letošního roku. V poslední 
tabulce je uveden přehled odpadů převza-
tých v minulých třech letech na jednotlivých 
provozech společnosti. Z ní lze lehce vyčíst, 
že ne všechen odpad končí ve skládce. A to 
je určitě dobře!

Co se ještě děje ve společnosti Skládka Hraničky?

Trochu jiný pohled na skládku
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Závěr
Všem občanům Mutěnic přeji krásné a požehnané Velikonoce a doufám, že s našimi 

službami a našim pracovníky budete mít i nadále jen ty nejlepší zkušenosti.  
  

Petr Blaha, jednatel
Skládka Hraničky, spol. s r.o.

Provoz 2017 2016 2015

Skládka 27.048 t 27.645 t 25.934 t

Kompostárna 1.474 t 1.017 t 1.231 t

Sběrný dvůr 448 t 394 t 379 t

Překladiště 5.146 t 4.135 t 2.728 t

Celkem 34.116	t 33.191	t 30.272	t

Dřeviny a občanský zákoník 

Dne 1. ledna 2014 nabyl účinnosti zákon 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („NOZ“), 
který přináší také změny některých pravidel 
ve vztahu k dřevinám rostoucím na pozem-
cích vlastníků. Vzhledem k častým dotazům 
k dané problematice uvádíme stručný pře-
hled novinek v této oblasti.

Novela občanského zákoníku přináší 
poměrně značnou úpravu sousedských 
práv týkající se stromů a plodů z nich. Mezi 
sousedy často dochází ke sporům o dřevi-
ny rostoucí v blízkosti hranic pozemků, či 
o ovoce nebo jiné plody, které spadnou na 
sousedův pozemek. 

Základní pravidlo dle § 1067 zní: „Strom 
náleží tomu, z jehož pozemku vyrůstá kmen. 
Vyrůstá-li kmen na hranici pozemků různých 
vlastníků, je strom společný“.

NOZ nově upravuje v § 1017 vzdálenost 
pro výsadbu dřevin od společné hranice po-

zemků takto: „Má-li pro to vlastník pozemku 
rozumný důvod, může požadovat, aby se 
soused zdržel sázení stromů v těsné blízkosti 
společné hranice pozemků a vysadil-li je 
nebo nechal-li je vzrůst, aby je odstranil. Ne-
stanoví-li jiný právní předpis, nebo neplyne-li 
z místních zvyklostí něco jiného, platí pro 
stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 
3 m jako přípustná vzdálenost od společné 
hranice pozemků 3 m a pro ostatní stromy 
1,5 m“. Toto ustanovení nejde ale použít, 
je-li na sousedním pozemku les nebo sad, 
tvoří-li stromy rozhradu, nebo jedná-li se 
o strom zvlášť chráněný podle jiného práv-
ního předpisu“.

Není to tedy žádná nepřekročitelná vzdále-
nost, pokud se sousedé dohodnou, mohou 
mít stromy či keře klidně i na hranici pozem-
ku, nebo těsně vedle ní. Pokud ale k dohodě 
nedojde, musí se obrátit na soud, který uzná 
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či neuzná ony rozumné důvody a rozhodne 
ve věci na základě konkrétní situace. 

Ale ani tímto ustanovením, které umožňuje 
požadovat odstranění stromů, nejsou nego-
vány povinnosti ve vztahu k ochraně dřevin 
podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny. Ke kácení dřevin rostoucích 
mimo les je podle § 8 odst. 1 tohoto zákona 
zásadně třeba povolení orgánu ochrany 
přírody (nejde-li o tzv. podlimitní dřeviny 
resp. o kácení dřevin v dalších zvláštních 
případech). Orgán ochrany přírody vydá 
povolení ke kácení ze závažných důvodů 
po vyhodnocení funkčního a estetického 
významu dřevin. Orgán ochrany přírody není 
vázán soukromoprávním požadavkem na od-
stranění stromů - tuto skutečnost ale jistě po-
soudí v rámci úvahy o „závažnosti“ důvodů, 
nicméně shledá-li, že odstranění stromů by 
bylo v rozporu se zákonnými požadavky na 
ochranu dřevin, povolení nevydá a dřeviny 
nebudou moci být pokáceny.

Nově také platí, že plody spadlé ze stromů 
na sousední pozemek náleží vlastníkovi sou-
sedního pozemku. Toto ustanovení občan-
ského zákoníku se ale nevztahuje pouze na 
užitečné plody, jako je třeba ovoce, ale rov-
něž na listí, větve či jehličí. Pokud tak bude 
např. listí padat na sousedův pozemek, tak 
nemůže požadovat od vlastníka stromu, aby 
jej odklidil. Jiná situace je, pokud je ovoce 
ještě na stromě a větev s plody přesahuje na 
sousedův pozemek. V tomto případě soused 
ovoce očesat nesmí, a dokonce musí vlastní-
kovi stromu umožnit vstup na svůj pozemek, 
aby si plody otrhal.

Přísnější ochranu podle novely občanské-
ho zákoníku požívají i části stromů - jejich 
kořeny a větve lze odstranit jen šetrně a ve 
vhodné době, a to pouze v případě, kdy 
sousednímu vlastníkovi působí škodu nebo 
jiné obtíže převyšující zájem na nedotče-
ném zachování stromu. Soused je povinen 

předem sousedního vlastníka o odstranění 
přesahujících kořenů nebo větví požádat, 
sám může konat až v případě, že tak jejich 
vlastník v přiměřené době neučiní sám. 
Jemu také náleží, co z odstraněných kořenů 
a větví získá.

V souladu se zásadou, že uplatňování 
soukromého práva je nezávislé na uplatňo-
vání práva veřejného je třeba připomenout, 
že oprávněním odstranit přesahující kořeny 
a větve podle občanského zákoníku nejsou 
dotčeny veřejnoprávní povinnosti stanovené 
jinými zákony. Podle § 7 odst. 1 zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a kra-
jiny, jsou všechny dřeviny chráněny před 
poškozováním a ničením, pokud se na ně 
nevztahuje ochrana přísnější nebo ochrana 
podle zvláštních právních předpisů (např. 
rostlinolékařských). Tedy i v případě, kdy 
sousednímu vlastníku vznikne oprávnění 
přerůstající větve či kořeny odstranit, musí 
tak učinit šetrným způsobem, který dřevinu 
samotnou nepoškodí. V opačném případě 
se vystavuje hrozbě sankce ze strany orgánu 
ochrany přírody.

Ve všech uvedených případech se proje-
vuje zásada, na které je postaven celý NOZ. 
Zákon nám sice říká, jak postupovat v určité 
situaci, ale nejlepším řešením je dohoda se 
sousedy. Platí sice staré rčení, že příbuzné 
a sousedy si člověk nevybírá, ale o dohodu 
bychom se měli pokusit v každém případě 
dříve, než začneme zatěžovat úřady různými 
podáními nebo vyvoláme soudní spor.

Zdroj: VerlagDashöfer
Sestavil: p.Martin Králík,  

komise zem. a ŽP
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Zprávy z kulturního domu  
Před pár týdny skončila plesová sezona. 

V letošním roce bylo uspořádáno šest plesů 
(vesměs vyprodaných) pro dospělé a dětský 
krojový ples pro malé šohaje a družičky. 
Svědčí to o dobré organizaci, propagaci nebo 
i výběru hudby jednotlivých pořadatelů. Své 
samozřejmě sehrává i kulturnost a důstojnost 
prostředí, ve kterém se plesy konají. 

Nyní se dostáváme do období oslav ži-
votních jubileí, naučných přednášek, nebo 
25. března ještě dětský karneval pro naše 
nejmenší. Dohromady je do konce března 
nahlášeno šest takových akcí. Pravidelně 
se uskutečňují v zasedacím sále lekce jógy, 
cvičení maminek s malými dětmi, zkoušky 
všech mutěnických folklórních souborů. Byl 
založen ochotnický spolek a i ten své zkoušky 
koná v sále kulturního domu.

Nově se naskýtá možnost využití zrekon-
struovaných prostorů v suterénu KD. Začínají 
se využívat klubovny ke schůzkám či jednání 
spolků, stran apod.. Další možností je využití 
malého sálu „Ponorka“ k oslavám, setkáním, 
besedám, přednáškám, výstavám či různým 
dalším akcím menšího rozsahu a návštěvnosti. 
Kapacita tohoto malého sálu je 30 -35 osob.  

V současné době se kompletuje příruční 
kuchyňka k přípravě občerstvení. Pravidelně 
je využívána klubovna pod jevištěm, zatím 
dvakrát týdně  ke spinningu a v Ponorce 
zkouší jedenkrát týdně mužský sbor. I na tyto 
prostory je stanoveno Radou Obce Mutěnice 
nájemné v rovině lidové, viz níže.

Pokud budou mít spolky, organizace, 
strany  a další pořadatelé akcí problém s pro-
storem na schůzku nebo pořádání výstavy, 
přednášky, besedy, obraťte se na správce KD 
p. Vladimíra Trávníka. Pokud to bude možné,  
určitě se najde rozumné řešení. 

V letních měsících se kulturní dění stěhuje 
na letní amfiteátr Pod  Búdama a do našich 
vinných sklepů. V brzké době, po kolaudaci, 
bude otevřen v Mutěnicích nový turistický cíl – 
rozhledna Vyšicko. Je to pěkný objekt a určitě 
bude sloužit jako cíl vycházek mutěnických 
občanů a dále turistů nebo cyklistů, kterých 
v Mutěnicích každý rok přibývá.

Vladimír Trávník
Správce kulturních a sportovních 

zařízení

Akce	komerčního	typu:	Hlavní	sál	a	malý	sál	Ponorka

Zábavy, firemní prezentace, prodejní akce a podobné:

Druh sazby Hlavní sál Ponorka

Zimní sazba: 1.11. – 30.4.  5 000 + 21% DPH 2 000 + 21% DPH

Letní  sazba : 1.5. – 31. 10.  4 000 + 21% DPH 1 500 + 21% DPH

Akce	nekomerčního	charakteru:	Oslavy,	svatby,	večírky,	setkání	ročníku	a	podobné:

Zimní sazba   3 000 + 21 % DPH 1 500 + 21% DPH

Ceník krátkodobého nájemného v KD Mutěnice
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Názory našich zastupitelů  

Letní sazba   2 000 + 21 % DPH 1 000 + 21% DPH

Trachta,	školení,	přednášky

Zimní sazba   2 000 + 21 % DPH 1 000 + 21% DPH

Letní sazba   2 000 + 21 % DPH 1 000 + 21% DPH

Hodinová	sazba	pronájmu:

Klubovna, salónek, zasedací sál  150 Kč + 21 % DPH

Zapůjčení	látkových	ubrusů	–	bílých	25	Kč		v.	č.	DPH/	ks.

Ceny	dlouhodobých	nájmů,	nad	48	hodin,	budou	stanoveny	smluvně!	

Nájmy neuvedené v tomto ceníku stanovuje Rada obce Mutěnice!

Schváleno Radou obce Mutěnice dne 27.  února  2018, pod č.j 1291/27/02.

Již delší dobu jsme, bohužel, už i v naší 
obci, svědky manipulování s fakty, zneužívání 
polopravd či lží a účelového nakládání se 
skutečností.

Je asi veřejně známá věc, že v současnosti 
probíhá, což je nemilé pro všechny zúčastně-
né, soudní líčení ve věci údajného poškození 
obce při výstavbě kanalizace u základní školy.

A právě v této souvislosti je vedení obce 
i rada obce, neustále napadána skupinkou 
lidí, kteří využívají praktik, které na malých 
obcích nebyly dosud zvykem. Mám za to, že 
jediným cílem těchto lidí není žádný prospěch 

obce, ale pouze dehonestace práce druhých 
a házení špíny na všechny, kdo si dovolí s nimi 
nesouhlasit.

Jak jsem psal výše, probíhá v této věci soud-
ní líčení, kde jsou obžalováni tři lidé, mezi nimi 
i starosta naší obce. Je proto velmi nezvyklé, 
aby v takové situaci, kdy má být již v blízké 
době vynesen rozsudek, se neustále dokola 
snažili někteří přesvědčit ostatní o tom, že 
jenom ONI mají pravdu, že jenom ONI to myslí 
s Mutěnicemi dobře, že jenom ONI ví všechno 
nejlíp. A nedej Bože s nimi nesouhlasit. To se 
potom člověk o sobě dozví věcí…

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

Názory členů zastupitelstva nevyjadřují vždy  názory vydavatele nebo redakční 
rady.
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Rada obce nechala, právě z důvodu zjištění, 
zda a v jaké výši byla obci způsobena škoda, 
vypracovat znalecký posudek. Abychom ne-
byli nařčení z ovlivňování znalce (stejně jsme 
byli), rozhodli jsme se přizvat renomovaný 
znalecký ústav až z Prahy, na který nemá 
nikdo žádné vazby, a který patří mezi špičku 
znaleckých ústavů v Česku.

Znalci, kteří dostali za úkol zjistit, zda byla 
způsobena obci škoda (po vyúčtování více 
a méně prací), došli k naprosto jednoznačné-
mu závěru, že hodnota díla, až na „pár tisíc“ 
odpovídá částce, která byla za dílo zaplacena. 

Mimo to je zde ale ještě částka cca 200 tis. 
Kč za práce, které byly dodavatelem prove-
deny nad rámec uzavřené smlouvy a nebyly 
dále ošetřeny dodatkem ke smlouvě. V sou-
časnosti je pan místostarosta s právníkem 
obce Mgr. Jurečkou, pověřen k jednání s do-
davatelem o mimosoudním vyrovnání ve věci 
těchto cca 200 tis. Kč. Pokud nebude toto 
vyjednávání úspěšné, pořád je možno tuto 
částku zažalovat o příslušného soudu. Jenom 
pro vaši představu. Jedná se o práce, jejichž 
provedení bylo dohodnuto, nebyly ovšem pře-
dem písemně odsouhlaseny, a proto by teď 
měl dodavatel za tuto činnost vyfakturované 
peníze vrátit…

Radou zadaný znalecký posudek byl 
před jeho zhotoviteli na zastupitelstvu obce 

označen jedním ze zastupitelů za vadný. Pan 
jednatel znaleckého ústavu toto napadení 
ihned vyvrátil a dal prostor k zaslání doplňují-
cích dotazů, čehož využili jak zastupitelé, tak 
rada obce i obecní právník. V odpovědích 
pana znalce bylo podle mého názoru vše 
vysvětleno.

Přesto si nechali někteří zastupitelé vyho-
tovit svůj znalecký posudek u znalecké firmy 
v Hodoníně, který ovšem tvrdí, že obci by 
měla být vrácena ještě další částka, a to ve 
výši cca 460 tis. Kč.

Nejsem znalec, ale při svém zaměstnání 
docházím se znalci v oboru stavebnictví 
poměrně často do styku. Některým z nich 
jsem ukázal oba znalecké posudky. Jejich 
reakce na znalecký posudek z Hodonína 
byla ve všech případech stejná. Zdvižené 
obočí a slova jako „těžko uvěřit“, „zajímavé“, 
„to snad není možné“ apod. Další komentáře 
zveřejňovat nebudu.

V normální, demokratické společnosti je 
standardem počkat na vynesení rozsudku 
a uznávat presumpci neviny.

Jaký je tedy cíl oněch nespokojených zastu-
pitelů? To by si měl posoudit asi každý sám.

Já v tom mám jasno.

Milan Mráz
zastupitel a člen rady obce

V souvislosti s Přeložkou kanalizace u ZŠ 
vyzvala dne 21.2.2017 Policie ČR obec 
Mutěnice k připojení se k trestnímu řízení 
přihlášením vzniklé škody u soudu.

Protože existovaly pochybnosti, zda 
a v jaké výši obžalované osoby škodu obci 
případně způsobily, byl radou obce zadán 
znalecký posudek u pražské firmy Apprai-
sing Alpha – znalecký ústav, s.r.o. Za 42 tis. 
z obecní pokladny došel znalec k závěru, 

že firma Javorník nad rámec již vrácených 
469 tis., obci nic víc nedluží.

Pan znalec se nás ve svém posudku snažil 
přesvědčit, že firma naložila, odvezla a uložila 
na skládku stovky tun zeminy, přesto, že firma 
tuto zeminu použila k opětovnému zasypání 
výkopu. Mimo jiné došel k závěru, že 85 tis., 
které jsme zaplatili za dopravu jednoho kami-
onu (22 tun betonových skruží) ze Strážnice 
do Mutěnic, je na trhu běžná cena.
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S jeho závěry jsme se společně s kolegy 
Josefem Vagundou-Drgáčem a Jaroslavem 
Brožovičem pochopitelně neztotožnili a zna-
lecký posudek prostřednictvím rady obce 
reklamovali.

S reklamací jsme neuspěli, a proto jsme 
z vlastních prostředků zadali vypracování  
znaleckého posudku firmou NEMOVITOST 
s.r.o. - znalecký ústav Hodonín. 

Z nového posudku vyplynulo, že dle cen na 
trhu obvyklých a skutečného stavu, je hod-
nota kanalizace u školy jen 556 tisíc. Firma 
Javorník nám dle znalce, kromě již vrácených 
469 tis., dluží ještě dalších 465 tis.

Nyní jsou k dispozici dva znalecké po-
sudky, které se ve svých závěrech zásadně 
rozcházejí. Nabízí se logické řešení, aby 
obec do trestního řízení přihlásila ten pro ni 
výhodnější a nechala rozhodnout nezávislý 
soud. Celá věc má ovšem háček. Jak jsem 
uvedl výše, f. Javorník s.r.o obci po intervenci 
p. Brožoviče 469 tis vrátila. Přihlášení dal-
ších pohledávek nad rámec této vratky, by 
mohlo vést k přísnějším případným trestům 
pro obžalované včetně pana starosty.

Zastupitelstvo na svém veřejném zasedání 
18.1.2018 a následně i rada obce na svém 
neveřejném jednání téhož dne rozhodli, že 
se k trestnímu řízení s nárokem na náhradu 
jakékoli škody obec nepřipojí. Soud se proto 
náhradou případné škody zabývat nebude. 
Místo toho zastupitelé většinou hlasů rozhod-
li, že obec bude část finančních prostředků 
(cca 211 tis.) vymáhat mimosoudně.

Budeme s napětím sledovat, kolik peněz 
se takto podaří vymoci. Zvláště po tom, co 
zastupitelstvo na podruhé schválilo opozicí 
kritizovaný dodatek smlouvy o dílo, ve kterém 
obec prohlašuje, že žádné další pohledávky 
za firmou Javorník neexistují.

Zastávám názor, že jako zastupitelé jsme 
povinni využít všechny dostupné možnosti 
k ochraně obecního majetku a předchá-
zení škod. Zbavovat se svévolně jakýchkoli 
procesních prostředků, které nám k tomu 
mohou dopomoci, je vůči občanům nezod-
povědné. 

Přemysl Rozehnal,  
zastupitel obce 

Vinařské	informační	centrum

Vinařství v posledních letech zazname-
nává v naší obci velký rozmach. Mnoho 
drobných vinařů přeměnilo svoji zálibu 
postupně na podnikání, specializovalo se 
na výrobu lahvovaného vína, poskytování 
ubytovaní a dalších souvisejících služeb. 
V obci svoji činnost vyvíjí už tři spolky 
zaměřené na vinařství a vinohradnictví, 
jeho rozvoj a propagaci.  Každoročně tyto 
spolky pořádají několik akcí, navštěvova-
ných místními občany, ale také turisty ze 
všech koutů naší republiky i ze zahraničí. 
Z práce místních vinařů kyne prospěch 

i obecní pokladně ve formě podílu ze za-
placených daní z příjmu, daně z přidané 
hodnoty a daně z nemovitosti, které tito 
vinařští podnikatelé, vlastníci sklepů či vi-
nic odvádějí na daních státu a stát posléze 
jejich část obci.

Domnívám se, že by vinařství v obci 
prospělo vybudování vinařského infor-
mačního centra, které by sloužilo jako 
důstojné zázemí pro schůze spolků, fun-
govalo jako expozice místního vinařství 
a poskytovalo informace  návštěvníkům 
Mutěnic.
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ČTENÁŘ ROKU 2017 
VYHLÁŠENÍ

Zprávy z knihovny 

V úterý 30. ledna se v knihovně sešli vý-
herci soutěže Čtenář roku 2017.

Tito obdrželi poukazy na nákup knih a jsou 
zproštěni od placení registračního poplatku 
za knihovnu na rok 2018.

Ceny předal pan místostarosta Petr Bíza.

Nejsem první, koho tato myšlenka na-
padla, protože už od roku 2001 má obec 
Mutěnice zpracovaný projekt takového 
informačního centra vedle areálu re-
staurace Pod Búdama v  místě zvaném 
„U Drobečka“ a není mně známo nic, co 
by jeho výstavbě bránilo.

Na nejbližším zasedání zastupitelstva 
obce Mutěnice předložím návrh na 

vybudování vinařského informačního 
centra. V rozpočtu obce máme na tuto 
investici dostatek prostředků, ale prověřuji 
i možnost spolufinancování formou dotací 
z veřejných zdrojů. Doufám, že občané, 
vinaři a zastupitelé tento návrh podpoří.

 Josef Vagunda-Drgáč
zastupitel obce
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Odešla mutěnská malérečka

NÁVŠTĚVA PRVŇÁČKŮ 
Výherci dospělí 

1. Alena Skoumalová 163 knih

2. Blažena Lekavá 145

3. Jarmila Kratochvílová 120

Výherci děti

1. Katka Bohůnová 125

2. Marek Pivko 46

3. Simona Cupáková 38 

První únorový čtvrtek navštívily knihovnu 
děti z prvních tříd naší školy. V rámci pro-
jektu „Už jsem čtenář, knížka pro prvňáčka“ 
se jednalo o naši první společnou schůzku. 
Prošli jsme si knihovnu, děti se seznámily 
se všemi odděleními a poslechly pohádku 
z knížky Teta to plete od Ivony Březinové.

Čekaly je drobné úkoly a otázky ze čtené-
ho textu, hledaly mezi regály knížky o Med-
vídkovi Pú a vymalovaly si obrázek. 

Návštěva proběhla nadvakrát kvůli malým 
prostorám knihovny, celkem přišlo 26 dětí 
a dvě paní učitelky.BLAHOPŘEJEME !!!!!!

Z galerie Mutěňáků

V lednu tohoto roku odešla na věčnost 
naše spoluobčanka paní Marie Skočíková.

Narodila se do rodiny sedláka Cyrila Ba-
laštíka dne 2.11.1932 a měla mladšího bratra 
Cyrila. Jak už to tak u sedláků bývá, měli plno 
polností a mnoho domácích zvířat včetně 
krav a koní. S tím byla pochopitelně spojena 
spousta práce a povinností, kterým neunikla 
ani malá Mařenka. Od mládí musela pomá-
hat, kde bylo potřeba. Častokrát vzpomínala, 
jak každý den brzo ráno chodila odevzdávat 

mléko. Po práci se začala zajímat o ruční 
práci. Už v základní škole si učitelka ručních 
prací všimla jejího citu pro barvy. Doslova jí 
řekla, že její výšivky, to je opravdové malování 

„Smrt je jenom bílá boží muka,  
na rozcestí v poli, 

dlouhá cesta utrmácí, nohy bolí, 
oči jako smutní ptáci, na trávník se posadí, 

ruce zemi pohladí“
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jehlou. A této záliby se držela po celý život. 
Malovala a vyšívala pro umělecké družstvo 
Slovač v Uherském Hradišti. Zakázky si vozila 
domů, kde na nich pracovala.

Dva domy od sedláků Balaštíků bydleli 
kováři Skočíci. Mladá Mařenka se seznámila 
a později i zamilovala do nejmladšího syna 
kováře Jaroslava. Jejich láska prošla ale 
brzy velkou zkouškou. Jaroslav byl totiž jako 
syn živnostníka nespolehlivý pro tehdejší 
komunistický režim, a tak byl místo vojen-
ské služby poslán k PTP na důl POKROK 
v Petřvaldu. Čekala na něho poctivě a věrně 
přes 3 roky. Jaroslavova služba mohla být 
i delší. Ke zkrácení služby snad pomohl 
i zásah tehdejšího prezidenta Zápotockého, 
kterému napsal dopis Jaroslavův tatínek. Po 
skončeni služby se konala veliká krojovaná 
svatba přesně 15.února 1955.  Bylo na ní 
více než 100 lidí. Na den přesně za rok od 
svatby se narodil první syn Jaroslav. To už 
mladí manželé začali stavět dům v Nové 
ulici. Do rodiny posléze přibyla dcera Marie 
a další syn Pavel. Bohužel po narození dětí 
se stařence zhoršilo astma, kterým od mládí 
trpěla. Protože tenkrát ještě neexistovaly tak 
účinné léky jako dnes, končívala opakovaně 
v nemocnici na kyslíku. Trápila se tím celá 
dlouhá mladá leta. Další těžkou ránou byla 
náhlá smrt milovaného manžela. V pouhých 
51 letech mu po zápalu plic selhalo srdce 
a zemřel na infarkt. Marii bylo pouhých 48 let 
a všechny děti byly svobodné. Ale i s touto 
nelehkou situací si s Boží pomocí poradila. 
Všechny děti si založily svoje rodiny a časem 
přišla na svět vnoučata, a to celkem šest 
děvčat a jeden chlapec Petr. Na ty pak pře-
nesla všechnu svoji lásku a ony za to milovaly 
ji. Dovedla pomoci i v nelehkých situacích, 
které život a nástrahy s tím spojené přinášejí. 
Její dům byl pro celou rodinu pevný přístav, 
ke kterému všichni za každých okolností 
mohli připlout a vždy byli vřele přijati. Stej-

ného vřelého přijetí se dostalo i manželům 
jejich vnuček, z nichž hned tři jsou rovněž 
Petři a i jejich dětem, stařenčiným pravnou-
čatům. Petr je jak známo v překladu z řečtiny 
skála a stejně skálopevná byla stařenčina 
víra v Boha. Tu předávala stejně jako lásku 
ke krojům i svým potomkům.

Když ji zdraví dovolilo, malovala a vyšívala 

oltářní plachty a záclonky do svatostánků, 
které dnes zdobí mutěnický, bojanovský 
a kyjovský kostel. Udělala spoustu křestních 
roušek a vymalovala několik set metrů mašlí 
pro krojovanou chasu nejen v Mutěnicích, 
ale i v širokém okolí. Navíc ráda předávala 
své umění dalším následovnicím. Byla všem 
dobře známá jako mutěnská malérečka. 
Stařenka byla ale i jinak velmi aktivní. Byla 
členkou ORLA, cvičívala na jejich slav-
nostech, dále se zúčastňovala soutěží ve 
znalostech Bible, kde bývala velmi úspěš-
ná. Postupovala do vyšších kol, moc ji to 
bavilo, a vzpomínala, jak poctivě se učila 
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a připravovala. Byla i politicky aktivní, nej-
prve ve straně lidové, která se po sametové 
revoluci přeměnila na KDU-ČSL. Vždy se 
ráda účastnila výročních členských schůzí. 
V loňském roce jí k 85. narozeninám napsal 
dopis i předseda strany p. Bělobrádek. Vždy 
si s úsměvem vzpomenu, jak jsem vždy při 
komunálních volbách v Mutěnicích musel bo-

jovat o hlas alespoň pro svou osobu, protože 
jsem nebyl na kandidátce KDU-ČSL, kterou 
vždy pochopitelně volila, ale na kandidátce 

nezávislých… Byla členkou i Matice Sva-
tohostýnské a celé dny trávila poslechem 
křesťanského Rádia Proglas a televize Noe. 
Ze svého skromného důchodu navíc přispí-
vala celé řadě charitativních organizací a byla 
také pravidelnou odběratelkou Katolického 
týdeníku. Dnes a denně podávala živé svě-
dectví víry, k čemuž jsme všichni křesťané 
neustále vybízeni, za což byla odměněna 
naplněným životem. Byla i znamenitá kuchař-
ka, její vepřová pečeně nebo zelný salát byly 
nepřekonatelné. 

S přibývajícím věkem se u ní přece jen 
projevily další nemoci a její zdravotní stav se 
pomalu zhoršoval. Poslední roky tak strávila 
u dcery Marie a jejího manžela Kamila v Ky-
jově, kteří stařenku láskyplně doopatrovali, 
za což jim patří velký dík celé rodiny. Všichni 
ji tam pravidelně navštěvovali, a tak byla až 
do své smrti obklopena svými nejbližšími. 

Čest její památce
Petr Blaha

Z historie OBCE
Události obce hodné paměti

495	let
V roce 1523 dostala obec od vlastníků, 

pánů z Lípy, pečeť s hrozny, která se za-
chovala …

405	let
…..na listině z roku 1613
370	let
V roce 1648 po třicetileté válce zůsta-

lo 24 domů osedlých se 150 obyvateli. 
Ostatních 78 domů bylo pustých. Bylo to za 
dobrého pána z Hodonína, hraběte z Opper-

sdorfu. Ten se staral bedlivě, aby půstdomy 
byly osazeny novými hospodáři. Také rozdělil 
pusté Kapansko lidem z Mutěnic, z Bojanovic 
a Hovoran. Část půstých vinic dal sousedům 
z Dubňan (Dubňanskou, r. 1690) a půsté 
Jarohnicko rozdělil občanům mutěnským 
a hovoranským.

350	let
Roku 1668 oprava kostela – pokryt stře-

chou, opatřen rouchy a nádobami bohoslu-
žebnými a 2 zvony.
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170	let
Roku 1848 na lámu za Srvístkama Mutě-

ňáci zpěvem a hudbou oslavili zrušení roboty 
a obřadně pochovali karabáč.

165	let
Roku 1853 na jaře se odstěhovala z Mutě-

nic rodina panského kočího Josefa Masaryka 
s tříletým synkem Tomášem do Hodonína.

145	let
Roku 1873 vystavena škola v zahradě 

bývalé obecní hospody (nemocnice). Vlože-
ny v ní památky archeologické a historické 
z Mutěnic.

125	let
V roce 1893 započala výstavba radnice 

(dokončena roku 1896).
120	let
Roku 1898 byl zřízen zdravotní obvod 

a ustanoven lékař.
115	let
Roku 1903 založena byla zde zemská 

révová školka.
100	let
V roce 1918 ke konci 1. světové války na-

padl v červnu sníh, právě když kvetlo obilí. 
V témže roce, 28. října vznikla Českosloven-
ská republika.

90	let
Roku 1928 budována silnice do Dubňan 

a k Čejkovicím.
75	let
V roce 1943 ve 2. světové válce byly 

na věži kostela vzaty 2 zvony, jeden velký 
a umíráček. A …

70	let
… v roce 1948 už byly pořízeny nové, 

posvěceny a dány na věž.
45	let
V roce 1973 zbořena stará budova vel-

kostatku, pořízená v 16. století.

Vypsal z kroniky Vrbovy rodiny,  
Lamáčkovy rodiny aj.

Ing. Jaroslav Mihola

345	let
Roku 1673 dle soupisů Lánských bylo po 

kruté ráně zasazené našemu vinařství válkou 
třicetiletou, kdy naše vinice byly zpustošeny, 
opuštěny a většinou ladem ležely, bylo obdě-
láváno jen pět achtelů vinohradů a přes sedm 
měřic leželo ladem. (Vojáci révu vykopávali, 
topili a vařili při ní).

320	let
Od roku 1698 dům č. 95 (pozdější kaplan-

ka) byl první školou. To do roku 1808.
300 let
V roce 1718, 5. Dubna, založila kněžna 

Marie Anna Liechtenštejnová lokálii, to je 
sídlo kaplana. Působil tu a v kaplance bydlel 
do roku 1808.

230	let
Roku 1788, 30. Dubna, prosil kaplan 

u moravského gubernia za druhého du-
chovního. 23. října konala se v Mutěnicích 
komise, která potřebu tu uznala. Byly tehdy 
k Mutěnicím přifařeny Jarohněvice a Sta-
rý Poddvorov. Obec tak měla 1208 duší 
a 150 mužů posádky (dragounů).

210	let
Roku 1808 započala stavba fary z cihel 

z panské cihelny. To na vrchu, zvaném „Zám-
čisko“, u kostela.

200	let
Roku 1818 nucena byla obec zaplatit 

32 000 zl. kontribuce.
195	let
V roce 1823 ustanoven kaplanem v Mutě-

nicích J. vrba (1792-1858), pohřben ve Znoj-
mě. Byl to jeden ze synů kronikáře Františka 
Vrby, který psal kroniku za léta 1757 – 1847.

190	let
Roku 1828, 10. Července bylo velké kru-

pobití, poté velká nouze a nedostatek.
180	let
Roku 1838 byl vykraden kostel.
175	let
Rok 1843, 25. března vyhořela celá Hra-

chova ulice od ohně, který byl založen ze 
msty u Tomáše Ilčíka.
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Š KO L S T V Í
Vánoční koncert

Atmosféru přicházejících vánočních svátků 
se snažil v ZŠ a MŠ v Mutěnicích navodit 
koncert, který se konal opět po roce, a to 
18. prosince 2017. Návštěvníci si mohli po-
slechnout hudební program žáků naší školy, 
v němž zazněly vánoční skladby a písně. 
V závěru koncertu nechyběla ani společná 
píseň s učiteli a diváky. Letos si společně 
zazpívali všem známou a oblíbenou Purpuru 

Jiřího Suchého. Celou atmosféru tohoto 
podvečerního setkání doplňovala i projekce 
s vánoční tematikou. Velký zájem si získal 
tradiční prodej vánočních předmětů z dílen 
školních dětí. Někteří návštěvníci využili mož-
nosti projít si prostory školy a prohlédnout si 
i zde vánoční výzdobu. 

Mgr. Iva Kovářová

Anglický projekt s rodilými mluvčími

V prosinci se v naší škole uskutečnil an-
glický projekt Vánoce. Vedení školy využilo 

nabídky Jazykové školy Moravia, s.r.o. a po-
zvalo k nám rodilé mluvčí Kathy a Michaela. 
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Soutěž v cizím jazyce – anglický jazyk

V lednu proběhlo školní kolo této soutě-
že. Účastnili se ho žáci deváté třídy a bylo 
rozděleno na dvě části. Nejprve byl poslech 
s porozuměním, kdy na základě slyšeného 
textu měli účastníci splnit zadané úkoly, pak 
následovala ústní část. Žáci si vylosovali 
lístečky s tématy jako rodina, domov, moje 
město, moje představy o budoucnosti, vol-

Žáci měli možnost využít a ověřit si svoje an-
glické schopnosti a dovednosti. Kathy, která 
žila v USA i Austrálii, hovořila o vánočních 
zvycích v různých částech světa a potvrdila 
naši představu, že Australané grilují rádi, 
často a téměř všechno. A protože k Vánocům 
neodmyslitelně patří také vánoční písničky, 
zpívalo se i tančilo. 

Michael se ukázal jako výborný organizá-
tor anglických jazykových soutěží. Souboje 
týmů obsahovaly otázky a odpovědi, překla-

dy i diktát, doplňovačky, vyhledávání infor-
mací nebo tvoření různých slovesných časů. 
Ale pokud se zeptali svých dětí, asi vám řekly: 
„Hráli jsme bezvadné hry, házeli míčkem na 
terč, cinkali na zvonek a dívali se na videa.“

Domníváme se, že využití anglicky mluví-
cích učitelů v dvou a jednohodinových pro-
jektových blocích se ukázalo jako zábavné 
a přínosné pro žáky, a proto v nich budeme 
pokračovat.

Mgr. Lenka Švédová

nočasové aktivity nebo cestování a výuka 
cizích jazyků. Po krátké přípravě se snažili 
zaujmout svou řečí.

Do okresního kola postoupil David Götz, 
který zde obsadil velice krásné šesté místo.

Mgr. Lenka Švédová
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Ples školy

Úžasné divadlo fyziky

V sobotu 6. ledna 2018 se konal tradiční 
ples Klubu rodičů ZŠ a MŠ v Mutěnicích. 
Nejdůležitější a zároveň pro žáky deváté třídy 
nejobávanější  součástí plesu bylo zahajovací 
předtančení. Nácvik polonézy měly opět na 
starosti paní učitelka Fikrová a Vachová. 
Důležitá byla také páteční generálka, která 
přilákala mnoho diváků.

V dlouho očekávaný den se chlapci pro-
měnili v gentlemany a dívky v krásné bílé 
princezny. Spolu s nazdobeným sálem přišel 
i pocit zodpovědnosti a u některých se do-
stavila i tréma. Závěrečný potlesk byl určitě 
velkou odměnou nejen žákům, ale i všem, 
kteří se podíleli na přípravě. Atmosféru plesu 
a postřehy z parketu určitě mapují některé 
autentické výpovědi samotných deváťáků.
- Nácvik nám přerušily vánoční prázdniny, 

takže poslední zkoušku před samotným 
plesem provázely dívčí výkřiky: „Já jsem 
to zapomněla!“ Také chlapci zoufale pro-
hlašovali: „Už si to nepamatuju!“

- Zastrašování, že to skončí katastrofou, se 
mísilo s výhružkami těžkého ublížení na 
zdraví od partnerky, což nás zocelilo. Ale 
vše proběhlo až podezřele hladce.

- I když ze začátku to bylo beznadějné, tak 
jsme to nějak zvládli.

- Každá dívka měla velký počet nápadníků.

- Když jsme na závěr přinesli maminkám 
kytičku, nevydrželi jsme to ani my a po tvá-
řích nám začaly stékat slzy dojetí, radosti 
a štěstí.

- Tancovali jsme celý večer, až jsme měli 
bolavé puchýře.

- Všechny holky byly pěkné, obecenstvo 
nešetřilo potleskem.

- Dámská volenka se přeměnila v soutěž 
o to, kdo nasbírá nejvíc kytek.

- Jako poslední hřebíček do rakve zatloukla 
moje kamarádka, když mi stoupla jejím 
dlouhým a tenkým podpatkem na můj 
malíček.

- Troufám si tvrdit, že jsme měli hezkou 
námořnickou výzdobu – lodičky s našimi 
jmény, záchranné kruhy a kotvu.

- Jako poslední písničku si kapela vybrala 
Husličky, při které jsme se chytili kolem 
ramen a za našeho zpěvu jsme se do rytmu 
pohupovali. 

- Při čtvrtečním zdobení sálu jsem si jen 
utvrdila myšlenku, že jsme všichni sehraná 
parta.

- Myslím, že ples se vydařil po všech strán-
kách, nikdo nebyl smutný, zklamaný.

- Nikdy na tento večer nezapomeneme.

Mgr. Milan Kovář

ÚDIF neboli Úžasné divadlo fyziky k nám 
zavítalo v lednu 2018 již podruhé. Díky spo-
lupráci školy a Klubu rodičů mohli žáci zhléd-
nout velice zajímavé vědecké představení. 

První stupeň pozoroval a zkoumal pokusy 
z oblasti mechaniky a termiky. Jde nafouk-
nout balónek pomocí nasycené limonády? 
Jak výkonný fukar je zapotřebí, aby malý 
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míč létal? Kolik dětí se bezpečně udrží na 
pěti nafouknutých balóncích? Chovají se ve 
vakuu stejně předměty naplněné vzduchem, 
nebo vodou? To je jen několik málo otázek, 
na které jsme s údivem hledali odpověď.

Představení připravené pro druhý stupeň 
mělo podtitul „Tóny fyziky“. Na úvod žáky 
zaujaly netradiční hudební nástroje, protože 

zajímavý a udivující zvuk dokážeme vyloudit 
z hadice, roury, upravené plechovky nebo 
hrníčku. Že zvuk můžeme nejenom slyšet, 
ale i „vidět“, dokázaly pokusy s pomocí 
Rubensovy trubice, optické závory nebo 
hudebního přehrávače.

Mgr. Lenka Švédová

Lyžařský výcvik žáků

Každý rok pořádá naše škola v zimním 
období lyžařský výcvikový kurz pro žáky sed-
mého ročníku. Již několik let se osvědčenou 
lokalitou stal Skipark Filipov, jedno z lyžař-
ských středisek v našem okolí. Vzhledem 
k současnému zimnímu počasí a množství 
sněhové pokrývky se začátek kurzu očeká-
val spíše s velkým napětím. Výsledek však 
předčil všechna očekávání. Dnes můžeme 
konstatovat, že lyžařský kurz, který se konal 
od 22. ledna do 26. ledna, se opravdu povedl 
ke spokojenosti všech účastníků. Celkem se 

přihlásilo 25 lyžařů, z toho bylo 9 začáteč-
níků. Středa odpoledne patřila jako obvykle 
k regeneraci sil a relaxaci v aquaparku 
v Uherském Hradišti.

Všem se podařilo kurz úspěšně absolvovat 
a o jejich výkonech se můžete přesvědčit 
sami na tomto internetovém odkazu:

https://www.youtube.com/watch?v=TXu-
CObymLrk&feature=youtu.be

Mgr. Milan Kovář
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Galerie na chodbě

Ve čtvrtek 15. února proběhla v naší školní 
galerii za hojné účasti veřejnosti vernisáž 
výstavy kreslíře, grafika a ilustrátora Jiřího 
Hiršla.

Pan Jiří Hiršl se narodil v Ostravě - Vít-
kovicích, kde také vystudoval propagační 
výtvarnictví, kterému se po absolutoriu začal 
pracovně věnovat. Nejprve jako zaměst-
nanec NHKG Ostrava, po přestěhování do 
Hodonína v Agrochemickém podniku Břec-
lav. Mezi lety 1993 a 2009 byl propagačním 
výtvarníkem na volné noze. V současné době 
působí v Kulturním domě v Hodoníně.

Jiřímu Hiršlovi je vlastní především humor-
ná a satirická tvorba, ať už obrazem nebo 
slovem. Úspěšně absolvoval řadu celostát-
ních i mezinárodních soutěží a přehlídek 
kresleného humoru a ex libris.

S pracemi autora jsme se již od roku 
1984 mohli pravidelně setkávat v různých 
novinách a časopisech, např. Mladá Fron-
ta, Kmen, Gramo-revue, Stadion, Hanácké 
noviny.

Kresleným humorem a ilustracemi k růz-
ným textovým materiálům př ispívá od 
r. 1993 také do okresního listu Slovácko.

Stávající výstava ve škole je „ šitá na tělo“ 
nejen dětem, ale i všem, kteří mají rádi chytrý 
humor s nadhledem, reagujícím na všednosti 
běžného dne. Nabízí nejen autorovy kresby 
a grafiky, ale i humorné veršíky, jimž reflektu-
je nejen své pocity, ale i realitu kolem sebe.

Výstava potrvá do konce dubna. Otevřeno 
od 8.00 hod. do 15.30 hod.

Mgr. Blanka Fikrová
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Kdo je poučen, není zaskočen

Nárůst rizikového chování žáků v populaci 
mládeže a dětí školního věku je celospole-
čenským problémem. Naše škola zabezpe-
čuje předcházení těmto nežádoucím jevům 
především v oblasti primární prevence, při-
čemž stranou nestojí ani MŠ. Vedle výchovy 
ke zdravému životnímu stylu a vytváření 

podmínek pro smysluplné využití volného 
času jsou to také cílené preventivní programy 
- Kamarádi online, Závislosti online, Partner-
ské vztahy, Sexualita a pohlavní přenosné 
choroby, Rasismus, Právní vědomí, Taba-
kismus i jiné závislosti a také Životospráva 
s důsledky nevhodných návyků. Výše zmíně-
né, ale i další poskytují dětem informace na 
neformální úrovni a naplňují svým obsahem 
význam slova prevence. Jde o to, aby si kaž-
dý žák vedle vzorců chování, které si přináší 
z rodiny, odnesl z průběhu školní docházky 
i poučení z rozličných preventivních témat. 
Jsou aktuální, jsou vybírána v souladu s na-
ším školním vzdělávacím plánem a následně 
pak pozitivně ovlivňují školní klima.

 Mgr. Marcela Stupavská
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Školní olympiády

Historie a památky, cestování a nová pozná-
ní, schopnosti dorozumět se ve světě. To jsou 
impulsy, které přiměly žáky naší školy k účasti 
v olympiádě z dějepisu, zeměpisu i anglického 
jazyka. Nejdříve se museli probojovat školním 
kolem, ve kterém plnili kromě úkolů z vybra-
ného učiva jednotlivých ročníků i nadstan-
dardní cvičení a úkoly, které se základnímu 
učivu zcela vymykají. Celkem se zúčastnilo 
63 žáků II. stupně. Pro ty nejúspěšnější to byl 
první krůček k reprezentaci školy v okresních 
kolech. V konkurenci žáků z ostatních škol 
Hodonínska obsadili v zeměpisné olympiádě 
Anna Králíková 8. místo a dva letošní nováčci 
Elen Gebhartová 10. a Matěj Mráka 11. místo. 
David Gӧtz se svými znalostmi si poměřil síly 
hned ve dvou okresních kláních. V dějepisu 
uspěl jako devátý a v angličtině šestý.

Mgr. Vladimír Stupavský
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Masopustní karneval

V mimoškolní činnosti ve školní družině 
si děti připomínají různé zvyky a tradice. Po 
jarních prázdninách nás všechny čekalo ob-
dobí masopustu, a tak se obě oddělení školní 
družiny a třída školního klubu sešly společně 
v tělocvičně, aby si užily masopustní karneval.

Děti přišly v hezkých a nápaditých mas-
kách. Nejprve se jednotlivé masky představily 
a potom už začalo pravé karnevalové dovádě-
ní plné různých soutěží, her a tanečků.  

Čas při takové zábavě utíkal mnohem rych-
leji než jiné dny a dětem se vůbec nechtělo 
se zábavou skončit. S příslibem, že se opět 
uskuteční nějaká zajímavá akce, jsme se 
společně rozloučili.

Vychovatelky ŠD a ŠK
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Školky v pohybu
Radost z pohybu - i tak by se mohl jme-

novat Školní projekt ZŠ a MŠ v Mutěnicích.
Jedná se totiž o projekt ŠKOLKY POHY-

BU, který v předminulém roce začal v něko-
lika školkách na Hodonínsku. Od listopadu 
2017 je realizován také v naší mateřské 
škole.

Tento pohybový program pořádá pro děti 
ze tříd Berušek, Kuřátek a Medvídků fotbalo-
vý klub FK Hodonín z.s. za finanční podpory 
MND, a.s..

Mezi hlavní cíle projektu patří nejenom 
rozvoj všestranných pohybových schopností

a dovedností, ale také podpora spolupráce 
v kolektivu, soutěživosti v duchu fair-play

a v neposlední řadě také podpora radosti 
z pohybu.

A jak vše probíhá? Děti z jednotlivých tříd 
se každý týden v pátek přesunou do tělo-

cvičny, kde absolvují „trénink“ pod vedením 
kvalifikovaných trenérů. Intenzívně „trénují“ 
45 minut formou průpravné hry. Trenéři 
myslí i na chvilku odpočinku (vydýchání se), 
protahovací cviky a pitný režim. Nejen že mají 
děti tolik potřebný pohyb, ale také se musí 
postarat o své věci. Převléct se do cvičební-
ho úboru, který většina během aktivit propotí. 
Poté je nutno se převléct do suchého a vše 
si zabalit do batůžku.

Po prvních hodinách se děti ptaly: „Po 
svačině půjdeme zase?“ Nyní, po rozběhnutí 
projektu, se těší na další trénink, nové aktivi-
ty, které využívají i při volném pobytu venku.

No řekněte, není to fajn mít radost z pohy-
bu, který prospívá mému zdraví?

Školky v pohybu poběží v naší mateřské 
škole do poloviny června 2018.

Za MŠ napsala Hanáčková Věra
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PERLIČKY Z MŠ -  JARO 2018

Na vycházce, Filípek: Paní učitelko, já už 
cítím jaro!

U Sluníček na začátku školního roku 
oznamuje chlapeček paní kuchařce: 
Já su Jurkovič, víš to?

Matýsek: Paní učitelko, já nikomu neuteču. 
Náš Michal utekl, ale já ne.

Tobiášek: Paní kuchařko, kdy bude mít 
taťka padla?

Nina: Neteče voda, protože nejde internet.

Paní kuchařka: Vem si okurek! Kája: Já 
nemám rád okurek, já mám rád oharek.

Na návštěvě u paní cukrářky Balaštíkové 
děti dostaly kornoutek.
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Paní učitelka: Všichni se olízneme jako 
kočička. Kubík: Su dobře olíznutý?

Dominik: Já mám staršího bráchu a já su 
mladý.

Valentýnka: Johanka je neskutečná, ona 
je na záchodě úplně sama.

Paní učitelka: Franti, přestaň si podepírat 
u oběda hlavu a sprav si ten příbor. Dívej, 
takto. František: Tak daleko nevidím.

U oběda paní kuchařka konstatuje: Eliška 
si podá. Eliška: Já jsem polévková.

Paní učitelka: Šimonku, proč bečíš? 
Šimon: Já chcu mamku. Paní učitelka: A já 
hodinky s vodotryskem. Dominik: Já ti jich 
kúpím.

Ve třídě starších dětí přijde Matyášek za 
paní učitelkou a podává jí oblečení se slovy:

No, obleč mně to!

Ve třídě Berušek paní provozní: Děcka, vy 
sa tak máte, já bych si hned lehla. Ema: Nó, 
a hned bys chrápala.

Ve třídě Motýlků se Michal souká do ob-
lečku pro panenku, paní učitelka: Míšo, máš 
rozum, to se dělá? Vždyť je to pro panenky, 
ne pro děti. Saša: Ano, mohl by si to dat 
akorát na šulínka.

Na vycházce paní učitelka: Děti, tady roste 
mladý stromeček. Dominik: Já su take mladý.

Johanka: Já jsem si udělala krvičku a paní 
učitelka mně dala záplast.

Paní učitelka: Rudy, těšíš se na sestřičku? 
Ruda: Ne. Paní učitelka: Ty bys radši bráchu, 
že? Ruda: Ne, spidermana.

Na vycházce se drží děvče s chlapcem 
za ruku. František při chůzi luská jazýčkem 
jako koník.

Ivanka: Franti, nekoníčkuj mně do ucha!
Na výstavě oznamuje paní učitelka: Děti, 

tato místnost se jmenuje Ponorka. 
Odpoledne se ptá tatínek holčičky: Kde 

jste byly na procházce? Eliška: V přístavu.

Lukášek: Dušánku, nevolej furt na paní 
učitelku. Paní učitelka tu není na furt volání. 
Musíš si aj sám poradit.

Paní učitelka: Děti, vidíte tu pěknou zimní 
oblohu? Saša: Já vidím pěkné auto.

Za MŠ učitelka Věra Hanáčková
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K U L T U R A

Pán života nezná zkázu smrti 

Velikonoce 2018 v Mutěnicích

Vstal z mrtvých ten, který pro nás visel 
na dřevě (kříže); Pán opustil hrob. Toto jsou 
poslední a definitivní slova dnů Svatého 
třídenní: po slovech při Poslední večeři, po 
modlitbě v Getsemanech a po slovech Vel-
kého pátku. Po hlubokém mlčení Bílé soboty 
na úsvitu velikonočního rána zaznívá zvěst: 
„Byl	vzkříšen,	není	zde.“

Přátelé, bratři a sestry, je Pascha (pře-
chod, Velikonoce) Pána roku 2018, v čase 
třetího tisíciletí.

„Kámen,	který	stavitelé	zavrhli,	stal	se	
kamenem	úhelným.“ Kámen, který zavrhli, 
kámen, který odmítli! Jak by se dalo lépe 
vyjádřit to, co se děje na Velký pátek? 

„Pryč s ním, ukřižuj ho, ukřižuj ho,“ volal 
zástup. „Musí zemřít, protože se vydával za 
Božího Syna.“ A Syn Boží zemřel! V tento 
den kontemplujeme agónii „Původce života“. 
Jsme svědky jeho potupného konce na kříži.

A dnes o „Veliké noci“ a nedělního jitra? 
Je-li hrob prázdný, žije-li, potvrdilo se, že je 

pravdivé, co prohlásil římský setník: „On	byl	
opravdu	Boží	Syn.“	A vstal-li z mrtvých, což 
není opravdu v lidských dějinách úhelným 
kamenem a svorníkem Božské konstruk-
ce? Ano, sám Bůh na něm zbudoval novou 
úmluvu víry, naděje a lásky. Smlouvu života 
a nesmrtelnosti, protože „Pán	života	nezná	
zkázu	a	sílu	smrti...“

Jsme	 svědky	 zázraku,	 svědky	 moci	
Boha.	 Božská moc, která je podmínkou 
opravdové svobody člověka, kterému hlásá: 
„Láska	definitivně	přemohla	nenávist“.

Pán	vstal	z	mrtvých	a	dodává	všem,	kdo	
se	 podílejí	 na	 jeho	 vítězství	 nad	 smrtí,	
odvahu	 a	 sílu	 pokračovat	 v	 budování	
nového	 lidstva,	 které	 odmítá	 jakoukoli	
formu	 násilí,	 sektářství	 a	 nespravedl-
nosti.	Mocně	vstal	z	mrtvých	Pán	života	
a	přinesl	 s	sebou	 lásku	a	spravedlnost, 
úctu, odpuštění a smíření

Ty,	 vítězný	 Králi,	 smiluj	 se	 nad	 námi	
a	 stále	 nás	 provázej.	 Amen.	 Aleluja!	

Velikonoce jsou  nejdůležitějšími a nejvý-
znamnějšími svátky v roce, protože je všem 
lidem vrácena ztracená nesmrtelnost. Získali 
jsme ji díky  Ježíšově oběti na kříži a jeho 
vzkříšení.

Všichni jsou osobně pozváni samotným 
Ježíšem Kristem k slavení Velikonoc. Každý, 

kdo přijal křest, má povinnost slavit velikono-
ce účastí na bohoslužbách.

Slavení samotných Velikonoc je rozděle-
no do tří dnů – tzv. „Velikonoční Třídenní“ 
(Zelený Čtvrtek, Velký Pátek a Bílá Sobota).
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Milí přátelé a všichni obyvatelé Mutěnic, přeji vám všem radostné, milostiplné a požehnané 
prožití velikonočních svátků.

P. František Putna, duchovní správce

25. 3.
Květná	neděle,  
palmová nebo také pašijová 7:30

10:30

mše sv. s průvodem s ratolestmi na 
památku slavného vjezdu  
Ježíše Krista do Jeruzaléma

27. 3. Úterý		
Svatého týdne

od 16:00  
do 18:00

příležitost k velikonoční svátosti 
smíření

29. 3. Zelený	čtvrtek

18:00

mše svatá na památku Poslední 
večeře, při které se Ježíš
Kristus loučil se  svými apoštoly 
a ustanovení mše sv. pro nás.

21:00
adorace v „Getsemanské  
zahradě“, kde Ježíš prožíval agónii 
a úzkost 

30. 3.

Velký	Pátek
den přísného postu, den 
umučení našeho pána Ježíše 
Krista, zahájenínovény  
k Božímu milosrdenství

od 8:00
do 18:00

možnost k soukromé modlitbě 
v kostele

10:30 pobožnost Křížové cesty

18:00
obřady Velkého Pátku, tento den 
se nikde na celém světě neslaví 
mše sv.

31. 3.
Bílá	Sobota
den, kdy Ježíš odpočívá v hro-
bě, neslaví se žádná liturgie

od 8:00  
do 17:00

možnost soukromé modlitby  
u Božího hrobu

19:30 Vigílie Zmrtvýchvstání Páně 
 – nebo také Obřady Bílé Soboty

1. 4.

Neděle
Slavnost Zmrtvýchvstání 
Páně, Hod Boží velikonoční  
žehnání pokrmů

7:30 
10:30 mše svaté

14:30 slavnostní Te Deum  
a svátostné požehnání

2. 4. Pondělí
Velikonoční pondělí 8:00 mše sv.

V	Mutěnicích	budeme	Svatý	týden	a	Velikonoce	slavit	takto:
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Dětský krojový ples

Na fašaňkovou neděli jsme pořádali již třetí 
dětský krojový ples s vystoupením našich  
folklorních souborů Súček a  Mašlička. 
Přišlo na osmdesát krojovaných dětí nejen 
z Mutěnic, ale také z okolních vesnic.  Přijel 
se k nám podívat i  dětský soubor Voděnka 
z Podivína.  Po nástupu krojovaných jsme 
ples zahájili sólem rodičů s dětmi. K tanci hrá-
la dechová hudba Horenka z Bořetic a parket 
se zcela  zaplnil tanečníky. Za sólo obdržel 
každý lízátko a stužku na památku.  To ale 
nebylo všechno, co si děti mohly z plesu 
odnést domů. Bohatá tombola čítala přes 
dvě stovky  cen, mezi nimiž nechyběly dvě 
koloběžky, 8 dortů, 5 stoliček do dětských 
pokojů, obrovský dárkový koš plný sladkos-
tí a mnohá další lákadla,  ať už v podobě 
knížek,  hraček, barviček na obličej nebo  
reklamních triček od sponzorů.  V průběhu  
bálu jsme letos poprvé ocenili nejlepší ta-

nečníky. Odměnili jsme šest  tanečních párů 
zaslouženým a pomyslným  druhým místem:  
tři páry z Mutěnic a tři z Podivína.  Králem  
a královnou plesu se pro rok 2018 stali Karel 
Bohůn a Emilka Opavská z Mutěnic.  Oba si 
kromě šerpy a královské koruny odnesli  po 
jednom krásně nazdobeném a jistě velmi  
chutném  dortu.  Na plese nechyběl ani 
verbuňk a vrtěná, o které se postarali kluci 
Prchalovi a DFS Mašlička. Vystoupení dopro-
vázela cimbálová muzika Fanynka, ve které 
si poprvé pár písniček zahrála i mladinká 
primáška Alžbětka Slámová.  Naší cimbálce 
vydatně pomáhali chlapci z CM Jánošíček 
z Brna a pod vedením primáše Františka 
Bravence pěkně  hráli k tanci i poslechu .  
Dechová hudba se s cimbálkou střídala až 
do půl šesté, kdy už malí tanečníci byli notně 
unaveni a postupně odcházeli domů.  Ráda 
bych jménem našeho spolku poděkovala 
všem, kteří se na organizaci a průběhu ple-
su podíleli. Velký dík patří  Martě, Marušce 
a Kláře za pomoc v šatně a za barem, Vero-
nice a Radkovi z Chasy, Staňovi, Frantovi,  
Karlovi, Petře,  a nejvíce Katce Bohůnové, 
která  s maminkou vyrobila krásné květy 
a girlandy na výzdobu sálu a sál vyzdobila. 
Děkujeme také našim sponzorům a obci 
Mutěnice, protože bez nich by tato pěkná 
a vydařená  akce neproběhla. V příštím roce 
bychom rádi spojili plesovou atmosféru s fa-
šaňkovým veselím a „pohřbíváním basy“, aby 
se mohly na sále při tanci vydovádět i děti, 
které nemají kroj. 

Jana Ševčíková,  
CM Fanynka a Verbíři
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Projekt Verbuňk v Mutěnicích

Příprava na verbířskou soutěž probíhá již 
nyní, každou středu od 18:30 hodin v kultur-
ním domě.  Pod vedením lektora p. Martina 
Vaculíka si zde chlapci z Mutěnic, Josefova 
a Starého Poddvorova osvojují jednotlivé 
cifry a jejich vzájemné provázání do vála-
ného i rychlého verbuňku. Výuka je zdarma 
a je určena pro soubory, chasu i veřejnost. 
Může přijít každý, kdo má o tento tanec 
zájem a chce se jej naučit. Pokud se chce 
někdo z chlapců přihlásit do regionálního 
postupového kola soutěže ve verbuňku, je 

Ve 14 hodin zahájíme již osmé hodečky průvodem se dvěma 
stárkovskými páry v čele od radnice pod Búdy do amfiteátru. Do 
kroku a k tanci bude vyhrávat dechovka, odpoledne po sólech se 
v 16:30 uskuteční soutěž malých  verbířů za doprovodu cimbálové 

muziky Galán z Podluží. Tato akce je podporována z Dotačního 
fondu kultury a památkové péče Jihomoravského kraje pro rok 

2018 a vystoupí zde i vítězové loňského ročníku.

Cimbálová muzika Fanynka a Chasa zve všechny 
příznivce folklóru na letošní 

Dětské hody  
se stárkami a stárky  

které se budou konat  

17. 6. 2018

potřeba tak učinit do 15.4.2018 na email: 
cm.fanynka@centrum.cz . Horní věková 
hranice pro region je 15 let. Vítězové ze 3 ka-
tegorií do 9, do 12 a do 15 let postupují do 
národního finále dětského verbuňku v Uher-
ském Hradišti. Vítěz z každé kategorie pak 
vystoupí v rámci národopisných slavností ve 
Tvrdonicích těsně před zahájením verbířské 
soutěže dospělých. V loňském roce měl 
tu čest František Bravenec v kategorii do 
12ti let. Nejvyšším oceněním je 1. místo  ve 
finále v Hradišti  a postup do Strážnice, kde 
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Kam kráčí mutěnický kroj?

před televizními kamerami a stovkami diváků 
vítězný verbíř vystoupí v průběhu soutěže 
o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku, 
v minulých ročnících exceloval René Zhříval 
z Josefova, cimbalista naší CM Fanynka, 
primáš  František Bravenec byl druhý.

Do soutěže verbířů v Mutěnicích se mo-
hou přihlásit děti i dospělí do 31.5. 2018, 

Jako příznivec folkloru a člověk, který od 
mládí chodí v kroji, jsem se rozhodl napsat 
tento článek. Chtěl bych upozornit na fámy 
a nepravdy, které v poslední době v Mutěni-
cích kolem kroje panují. I	nošení	kroje	má	
svoje	zásady	a	pravidla.

Nejdříve bych chtěl vyvrátit tvrzení, že 
v Mutěnicích se u mužského kroje nenosí 
vyšívané boty. Jestliže se u nás v obci nosí 
podlužácký kroj, tak k němu zákonitě patří vy-
šívané krojové boty. Tyto boty (čižmy) vznikly 
v okolí Břeclavi (Stará Břeclav, Lanžhot, 
Tvrdonice) v tzv. dolním (dnes jižním) Podluží 
a odtud se rozšířily do ostatních částí Podluží 
a i mimo ně. V Mutěnicích se začal nosit 
podlužácký kroj na konci 60. let minulého 
století a vyšívané čižmy zhruba o deset let 
později. Vyšívané čižmy převzaly i jiné obce 
třeba z tzv. Hanáckého Slovácka (Velké Bílo-
vice, Rakvice, Moravský Žižkov). Zde se nosí 
u mužského kroje tzv. žlutice (žluté kalhoty) 
a k nim mají šohaji taktéž čižmy vyšívané (na 
rozdíl od podlužáckých) žlutou a zelenou 
barvou. Také v okolí Mikulova (např. obec 
Pavlov, Bavory), kde se nosí úplně jiný kroj, 
mají u mužského kroje vyšívané čižmy. Jen 
v Mutěnicích, zdá se, sílí názory, že k nám vy-
šívané krojové boty nepatří. Možná bychom 
podle stejného vzorce mohli z krojových bot 

odpárat podkůvky, ty se též nenosí odjakživa.
Další záležitost týkající se chlapeckého 

kroje, na kterou chci upozornit, je nošení 
ozdobného řemene. Pokud by někdo chtěl 
tento řemen nosit, musel by se vrátit v čase 
až někdy k 1. svět. válce a převzít starý 
mutěnický kroj. Obešel jsem mutěnické 
pamětníky, abych zjistil, jak tento kroj vůbec 
vypadal. K mužskému kroji patřily modré 
kalhoty, jiná kordula i šátek kolem krku. 
Bohužel jediný, kdo si na tyto modré kro-
jové kalhoty vzpomněl, byl loni zesnulý pan 
Matěj Dubina. Říkal mi, že je nosil, ale před 
2. světovou válkou se v Mutěnicích začaly 
prosazovat červenice (současné červené 
krojové kalhoty). Kdybychom tedy tento 
starý mutěnický chlapecký kroj chtěli uvést 
do života, tak nevíme, jak přesně vypadal. 
Ale hlavně neprošel od těch dob historickým 
vývojem, a tím pádem nevíme, jak by vypadal 
v dnešní době. A čas nevrátíme.

Tímto se dostávám k další záležitosti, a to 
k děvčatům v kroji v turečáku. Platí to samé, 
co jsem výše popsal o čase, který nevrátíme. 
V této věci osobně vidím největší problém. 
Já osobně proti děvčatům v turečáku nic 
nemám, kroj beru jako součást mutěnické 
historie. Ale pokud jde šohaj v podlužáckém 
kroji a k němu děvčica v turečáku, vzniká 

písemně nebo na tel. 777979347, je potřeba 
uvést jméno a příjmení,  věk, název písně 
(verbuňku) a případně tóninu, ve které verbíř 
bude zpívat. Zkouška s muzikou se bude 
konat asi jeden až dva týdny předem, přesný 
termín uvedeme prostřednictvím infokanálu 
a na plakátech.
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Pojďme spolu do Betléma….

podivný krojový mix. Je to pokus o spáření 
něčeho, co se spářit nedá. Může se zdát, 
že upřednostňuji podlužácký kroj, ale není 
tomu tak. Ať se nám to líbí, nebo ne, správná 
kombinace je šohaj a děvčica v podlužáckém 
kroji. Své názory nikomu nevnucuji a hlavně 
chci, abychom se zde v Mutěnicích zamys-
leli a nosili kroj pouze jeden, nedělali žádné 
krojové pokusy a zasadili se o prostou čistotu 
kroje. Proto bych chtěl apelovat na ty, co 
chodí v kroji nebo co jsou na tomto nějak 
zainteresováni, také na rodiče i prarodiče, 
kteří pořizují nebo budou pořizovat svým 
dětem popřípadě vnoučatům nový kroj, aby 
dobře zvážili, který kroj vlastně pořídí. 

Jak jsem již zmínil, obešel jsem dost pa-
mětníků, abych zmapoval vývoj kroje v naší 
obci. Je až s podivem, kolikrát se u nás kroj 

měnil. Nynější podlužácký kroj se zde nosí 
prakticky 60 let, i když Mutěnice nikdy do ob-
lasti Podluží nepatřily. Ani tato doba nestačí, 
aby se současný kroj v naší obci stabilizo-
val. Jedna pamětnice mně také pověděla, 
že v sousední vesnici jí bylo řečeno kvůli 
měnícímu se kroji: „Mutěňáci - mjatěnáci“. 
Já sám jsem zažil rozhovor taktéž zas z jiné 
sousední dědiny, kdy mně kamarád řekl: „To 
víš, je to počem nic, z Mutěnic, ani neví, jaký 
si má obléct kroj.“

Takže, abych nekončil tak pesimisticky, 
navrhoval bych kompromis: v hodovou neděli 
by se šlo v podlužáckém kroji a v pondělí by 
si dali ti, kteří mají potřebu, kroj jiný.

Jaroslav Tesařík nejst.
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Významný pomolog  
z naší partnerské obce Mutěnice

K vánočním svátkům v Mutěnicích patří již 
mnoho let setkávání občanů, návštěvníků,  
hostů při příležitosti Živého Betléma, který 
organizuje kulturní komise rady obce. I na 
Hod Boží vánoční v roce 2017 se početné 
společenství občanů sešlo před radnicí ke 
komponovanému odpoledni s názvem Pojď-
me spolu do Betléma. 

Úvodního svátečního slova se ujal P. Fran-
tišek Putna, místní farář. Potom už začalo ko-
ledování u jesliček. Zahájily děti z mateřské 
školy se svým programem, další vystoupila 
CM Fanynka s DFS Mašlička, následovali 
místní Mužáci s jejich typickými koledami. 
Velký dík patří i mutěnické chase za to jak 
zazpívali, ale především za obsazení členů 
svaté rodiny v „betlémské chýši“.   P. Marii – 
Anička Buchtová, sv. Josefa – Lukáš Kotvan 
a archanděla Gabriela –Kristýna Homolová. 
Hudebně celé odpoledne doprovodili mutě-
ničtí muzikanti pod vedením Pavla Skočíka. 

Vinaři z Vinařského spolku Mutěnice 

připravili tradiční nápoj této akce – výborný 
„svařák“, pro děti byl připraven teplý čaj 
s malým mlsem.

Bylo to pěkné, společně prožité sváteční 
odpoledne. Tato pohoda, která se nesla mezi 
všemi přítomnými, se projevila i v ochotě 
věnovat svůj dar pro užitečné a potřebné 
věci. V kasičce u „Betléma“ a v košíčku 
u svařáku se nakonec sešlo 17 328 Kč. Tato 
částka byla rozdělena na tři díly a věnována 
Dětskému domovu v Hodoníně, Stacionáři 
Vlaštovka v Hodoníně a Zoologické zahradě 
Hodonín, která každoročně přiveze zvířátka 
k jesličkám,  ze kterých mají velkou radost 
především děti. Ještě jednou všem dárcům 
velký dík!

Za kulturní komisi RO
Vladimír Trávník, předseda komise

Na jeho rodném domě čp. 1 v Mutěnicích 
u Strakonic je umístěna tato pamětní deska 
„Zde se narodil 21. října 1860 buditel ovoc-
nictví inspektor František SUCHÝ, zemřel 11. 
října 1910 v Brně“.

 Profesor František Suchý byl vynikající 
pedagog, zahradník se specializací na 
ovocnářství a sadovnictví. Po odborných 
studiích a zahradnické praxi jak v českých 
zemích, tak i v Německu se roku 1891 trvale 
usadil v brněnských Bohunicích. Tady získal 
místo v tehdejším německo-českém štěpař-
ském ústavu, tu působil jako učitel, správce 
a vrchní zahradník. V těchto profesích se 

plně zasloužil o další rozkvět této instituce. 
Výsledky jeho práce přesáhly hranice Brna. 
S jeho jménem se bylo možno setkat po celé 
Moravě. Zakládal ovocné školky, sušárny 
ovoce, vypracoval nový systém ovocnářské 
evidence, byl rádcem nespočtu zahrádkářů, 
pěstitelů ovoce a zeleniny, organizoval jejich 
výstavy, konal četné přednášky a kurzy, 
věnoval se publikační činnosti. Nejvíce hod-
nocené je jeho dílo „Moravské ovoce“.

 František Suchý má především zásluhu na 
založení Českého zemského ovocnického 
spolku v lednu roku 1900 a školního areálu 
v Bohunicích dokončeného v červenci 1903. 
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Přehled kulturních akcí konaných  
v Mutěnicích do konce června 2018

Datum  Název místo Učinkující Pořadatel

25. března Dětský karneval KD Jirka Hadaš Kult. komise

13. dubna A je to v pytli! KD Ochotníci Dol. Bojanovice Kult. komise

21. dubna X. Den otevř.sklepů Búdy Vinaři z Mutěnic Búdy z.s.

19. května Z pohádky do pohádky Dětské odpoledne u ZŠ RC Žofka

26. května Gulášfest AMF Spolky z Mutěnic Mužáci z.s.

8. června Den dětí AMF Michal Nesvadba Kult. komise

10. června Zpívání Pod bůdama AMF Mužské sbory Mužáci z.s.

17. června Dětské krojové hody AMF Dětské soubory CM Fanynka

23. června Letní noc AMF DJ Luděk Ptáček FK Mutěnice
-

Stal se prvním ředitelem této školy, původně 
jmenované jako Pomologický ústav. Pro 
své bohaté odborné znalosti byl jmenován 
Českým odborem zemědělské rady pro mar-
krabství moravské inspektorem ovocnictví 
a zelinářství. 

 Jméno Františka Suchého připomíná 
i památník umístěný ve školním parku. Pa-
mátník se stal i součástí naučené stezky 
Bohunic. Tuto poctu si rodák ze strakonic-
kých Mutěnic za přínos Bohunicím, ba celé 
Moravě nesporně zaslouží.

Prameny: Almanach ke 100. Výročí 
založení SZŠ v Brně-Bohunicích, Eduard 
Oberfalcer: Obec Mutěnice na Strakonicku

Ing. Jaroslav Mihola
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V sobotu 21. dubna se koná 
X. ročník Dne otevřených sklepů 

v Mutěnicích Pod Búdama

Bude otevřeno téměř 40 sklepů. Je to dobrá příležitost k ochutnávce vín místních 
vinařů, když většina bude zahajovat prezentaci vín ročníku 2017.

Ročník byl poznamenán nízkým srážkovým úhrnem, přesto však většina vín je 
v kategorii přívlastkových vín s vyváženým obsahem kyselin i zbytkového cukru.

Vstupné v předprodeji je 800 Kč, na místě v pokladně 900 Kč. Ve vstupném je 
obsažena degustace ve všech označených sklepích, sklenička, odnoska, mapka – plánek 

otevřených sklepů s katalogem vinařů, lahev stolní vody, večerní beseda u cimbálu 
s taneční zábavou v amfiteátru a kupony v hodnotě 400 Kč k odběru vybraných vín.

Předprodej vstupenek probíhá na www.vinozmutenic.cz nebo na www.wisomm.com

Na Vaši účast se těší mutěničtí vinaři!
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Což takhle dát si...trochu etikety?

Pokračování

BUĎTE	V	KLIDU	A	MĚJTE		PŘIROZENÁ	
A	PŘÁTELSKÁ	GESTA	

Zvýrazněte svůj postoj. Stůjte klidně, 
nekymácejte se. Stůjte tak, aby váha byla 
rovnoměrně rozložena na chodidlech (vzpří-
meně, s vysunutým hrudníkem a zastrčeným 
břichem). Mluvte spíše hlubším altem než vy-
soko posazeným pronikavým hlasem. První 
věty k hostům by vždy měly být proneseny 
v podobném duchu jako „Jsem rád, že jsem 
tady mezi Vámi. Jsem ráda, že jste tady, záleží 
mi na tom, abyste byli spokojeni a dobře se 
bavili…“ Projevíte tím přátelský zájem. Za-
pomeňte na lhostejný nebo rozpačitý výraz. 
Obličej musí být živý a radostný. Pozor však 
na grimasy smíchu. Působí neupřímně.

DÍVEJTE	SE	DO	OČÍ
Neuhýbejte pohledem, vstřícně vyhledá-

vejte očima tváře ostatních.

PŘI	PROSLOVU	NEBUĎTE	STRNULÝ
Dýchejte uvolněně a potlačte hluboké 

nádechy. Nestůjte jako nervózní školák před 
tabulí. Nebudete tak působit strnule.

DOBŘE	A	VHODNĚ	SE	OBLEČTE
Nechte si poradit od svého zrcadla a zkon-

trolujte svůj vzhled. Vhodné oblečení je vždy 
tajemstvím úspěchu. Nebuďte příliš odvážní. 
Dbejte na přiměřenost a soulad s povahou 
akce. Pokud budete mít pochybnosti o svém 
vzhledu, nechte si poradit. Vy sám však 
nakonec musíte věřit, že jste zvolil správně. 
Jenom tak Vaše nejistota neoslabí Vaše 
skvělé vystupování.

ZAPOMEŇTE	NA	ROZPAČITÁ	GESTA
Pokud mluvíte, nehrajte si. Máme na mysli 

nervózní pohrávání si s tužkou, prsteny, vá-
zankou atp. Při rozhovoru s druhými byste 
měli soustředit veškerou pozornost na part-
nera a měl byste budit dojem člověka, který 
se umí soustředit a naslouchat.

PŘEKVAPTE	SMYSLEM	PRO	HUMOR
Buďte zábavní a vtipní. Snažte se upoutat 

pozornost hostů něčím nepředvídaným, 
vtipným, třeba anekdotou, citátem, otázkou 
nebo provokativním slovem. Používejte nejen 
fakta, ale i metafory, aby Vaše slova působila 
přesvědčivě.

NEMLUVTE	SLOŽITĚ	A	DLOUZE
Je lépe svou uvítací řeč nebo slavnostní 

proslov nečíst. Vyhýbejte se proto dlouhým 
složitým textům. Pokud nevěříte své paměti, 
napište si pár záchytných a důležitých bodů, 
podle kterých se budete rychle oriento-
vat. Můžete i pár úvodních vět říci zpaměti 
a šikovně sdělit hostům, že jste si udělal 
pár poznámek. Pak už můžete použít Váš 
dopředu připravený text. Vždy si ale udržujte 
oční kontakt se svými hosty.

VĚŘTE	SI	A	UKAŽTE	SVOU	OSOBNOST
Mějte na paměti. Úspěch řečníka a pře-

svědčování, dle zmíněné paní Samoff, závisí 
z osmi % na obsahu, z dvaačtyřiceti % na 
vzhledu a z padesáti % na přednesu.

…pokračování příště
Zdroj: mojeparty.cz
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SDH Mutěnice informuje

Milí přátelé, v dnešním zpravodaji bych 
vás ráda seznámila s činností SDH Mutěni-
ce za poslední čtvrtrok, abyste měli zhruba 
představu, co se u nás děje a jak se nám 
daří uskutečnit plán činností. Nejprve něco 
z plánovaných akcí a potom z těch nutných.

V lednu jsme se sešli na Výroční valné 
hromadě, kde jsme se seznámili s úkoly, 
které na nás čekají a zhodnotili práci za celý 
minulý rok, kterou jsme vykonali, vyslechli 
jsme zprávu našeho velitele pana Rostislava 
Kramáře, jak často zasahovala u požárů 
a technických pomocí naše zásahová jed-
notka, kolikrát  proběhla cvičení s dýchací 
technikou a jak výkonnostně  na tom naše 
jednotka je, poté zprávu o hospodaření, 
čerpání dotací a   i o samostatných dobro-
volných brigádách našich členů na zvelebení 
naší hasičky. Musím také pochválit občanská 
sdružení, která pořádala společenské plesy, 
že ví , že dohled požární hlídky na takové 
akci je povinností a všichni tuto skutečnost 
vnímají, proto naši členové na všech plesech 
hlídky zajistili. 

V měsíci únoru proběhla na hasičce brigá-
da na přípravu místa pro postavení  parkování 
našeho veterána „Kačeny“. V březnu potom 
už započaly stavební práce, kluci už byli 
dvakrát, ale ještě se bude muset domluvit 
další termín.

Také nás oslovili Mužáci, jestli se zúčastní-
me „Gulášfestu“ , ano zúčastníme a rádi, naše 
specialita má název“Hasičská liša“. 

 V měsíci březnu jsme se opět sešli v Ho-
doníně na Bowlingu, i tentokrát vyhrál Pavel 
Kratochvíla, ale všech 15 členů se velmi 

dobře pobavilo a všichni jsme prokázali velmi 
soutěživého ducha. 

Opět jsme pořádali sběr železného šrotu 
a posbíralo se starých krámů dost a dost, 
mockrát děkujeme všem, kteří přispěli a také 
všem, kteří se zúčastnili a tento sběr uklidili 
a odvezli . 

A nyní ještě pár zmínek ze zprávy naše-
ho velitele zásahové jednotky, pana Rosti 
Kramáře:

Rok 2017 byl rušným rokem, mutěnická 
jednotka byla volána ke 27 mimořádným 
událostem, 11 požárů, dvakrát planý poplach 
a 14 technických pomocí. Bohužel, 7 požárů 
trávy, které zapříčinila lidská neopatrnost 
a hloupost, bylo zbytečných, proto bych 
i dnes apelovala na všechny  vás, kteří se 
věnujete úpravám svých zahrad, polí i vino-
hradů, abyste ostříhané větve, proutí i vyhra-
banou suchou trávu nespalovali, ale abyste ji 
odvezli do kontejnerů na bioodpad, kterých 
je v naší obci dostatek. Děkuji.

A ještě bych tady i zmínila, že naše jednot-
ka má 5 nově vyškolených zdravotníků, bylo 
zakoupeno několik důležitých pomůcek, 
rukavice pro tech. zásahy, přilby Gallet, pá-
teřová deska s fixačními popruhy, vysavač na 
bodavý hmyz, včetně 2 obleků proti hmyzu, 
lékárnička vč. popáleninové sady, a s tímto 
souvisí i myšlenka na zakoupení křísícího 
přístroje OXY. Loni zakoupený vůz DA Fiat 
Ducato za 108 6000 Kč  je tedy plně vytí-
žen a používán, tedy velmi dobrá a správná 
investice, děkujeme.

Ivana Blahová  

Organizace v obci
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Spolek Cimbálová muzika Fanynka a Verbíři z Mutěnic pořádá 3. ročník příměstského 
tábora Nebojsa, který proběhne ve dvou turnusech: 

od 9. 7. 2018
od 16. 7. 2018
Tábor je na základně Penzion San Marco na Brněnské.
Na děti od 5 do 12 let čeká opět kocour Nebojsa a jeho mazaná celotáborová hra s výlety 

do okolí vlakem, busem, lodí.
Cena	za	5	denní	turnus	je	1950	Kč	–	v	této	částce	je	celodenní	strava,	pitný	režim,	

vstupné,	jízdné,	pojištění.
Po	domluvě	je	možné		přespání		zdarma	v	budově	nebo	ve	stanu.		Zařízení	penzionu	

je	k	tomuto	účelu	přizpůsobeno	a	splňuje	všechny	hygienické	požadavky.
Přihlášky	jsou	k	dispozici	na		webu	a	také	v	podatelně	obecního	úřadu,	kam	je	

můžete	 vyplněné	 do	 31.5.	 2018	 	 odevzdat.	 Více	 informací	 naleznete	 na	 našich	
webových	stránkách:

https://cm-fanynka-a-verbiri-z-mutenic.webnode.cz/tabor/

TÁBOR NEBOJSA
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Rodinné centrum Žofka

Divadelní kroužek Mraveneček 

Na konci měsíce ledna jsme odehráli již 
třetí divadelní hru. Nejdříve jsme se předsta-
vili nejmenším dětem z Mateřské školy, jako 
odměnu za vysvědčení jsme zahráli dětem 
z prvního stupně a nakonec nás čekalo vy-
stoupení pro rodiče a veřejnost.

 Známá melodie linoucí se z housliček 
cvrčka a zpěvu malé housenky „Tam kde 
v noci jasně svítí světlušky“ diváky uvedla na 
palouček do světa hmyzu, kde se odehrávala 
humorná, písničkami  proložená, detektivní 
zápletka.

Včelí bratři, spolu s kamarády koníkem, 
vosičkou a Kvapníkem, řešili záhadu ztra-
cené snídaně. Kdo Večerníčkovy pohádky 

zná, jistě věděl, že tajným zlodějíčkem bude 
Pučmeloun. Na závěr představení všichni 
dostali ochutnat pohádkové vdolečky od 
včelí maminky.

Již začínáme nacvičovat novou hru, na 
kterou se můžete těšit koncem školního roku. 
Děkujeme všem, kdo se společně s námi 
jakkoliv podíleli na přípravě.

Jana Zvědělíková
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Jaro už klepe na dveře, a tak jsme s prvními 
slunečními paprsky zahájili sezónu Dětskou 
burzou jarního a letního oblečení, spor-
tovního vybavení a dalšího zboží pro děti, 
které může ještě dobře posloužit. V pořadí 
třináctá burza Žofky se konala na KD 12. 
a 13. března.

V KD se však scházíme pravidelně. Při 
Cvičení pro děti s hudbou se každou středu 
od 10 do 11h zapotí nejen děti, ale i jejich 
maminky.

Herna pro nejmenší ožívá každé pondělí od 
9 do 11h v Žofce (prostor rodinného centra 
vedle školní jídelny). Hrajeme si, povídáme, 
tančíme a zpíváme. Nové děti rádi přivítáme!

Kroužek Moderní tanec pro holky z prvního 
i druhého stupně pro změnu vyměnil 1. února 
pravidelný trénink a domovskou tělocvičnu za 
vyprodaný sál plný diváků na Společenské 
akademii v Hodoníně. S podporou rodičů 

v publiku děvčata nebojácně rozvlnila svá 
těla a za své vystoupení sklidila od diváků 
nadšený potlesk. 

Pro rodiče jsme připravili program na úterý 
3.dubna, kdy Žofka pořádá druhý seminář 
Montessori výchovného přístupu na téma 
Sourozenecké vztahy.  Probereme zde, jak 
můžeme mezi sourozenci pěstovat láskyplné 
vztahy. 

Srdečně zveme rodiny s dětmi také na 
Pohádkový les, který se koná 19. května. 
Můžete se těšit na stanoviště s pohádkovými 
bytostmi, vystoupení kočovného divadla, 
vyjížďky na koních, malování na obličej 
a opékání špekáčků.

Přejeme Vám radostnou jarní náladu a ve-
selé Velikonoce!

Rodinné centrum ŽOFKA

Jaro už klepe na dveře 

SAM – Spolek aktivní mládeže

O Spolku aktivní mládeže, zkráceně SAM, 
už nejspíš většina z vás slyšela. Snažíme se 
vymýšlet různé kreativní i pohybové aktivity 
pro děti, abychom je alespoň na chvilku do-
stali pryč od počítačů, mobilu či televize. Za 
poslední půlrok jsme pořádali pár takových 
akcí. Jako každý rok jsme se o podzimních 
prázdninách vydali poznat krásy přírody. Na 
Toulky, jak tuto akci nazýváme, jsme se vydali 
do Velkého Újezdu u Olomouce, kde jsme 
měli dva dny domluvený nocleh. Přes víkend 
jsme navštívili ZOO v Olomouci a nedaleký 
Svatý kopeček. Této akce se zúčastnilo 
17 dětí a 8 vedoucích.

V pátek 22. prosince jsme uspořádali 
Předvánoční přespávačku, na které byly 
připraveny kreativní dílničky, jako zdobení 
perníčků, pouštění lodiček, výroba svíček 
z včelího vosku, vánoční přání a ozdob, 
díky kterým jsme si tak navodili vánoční 
atmosféru. 

V následujících měsících se můžete těšit 
například na živou křížovou cestu na Velký 
pátek v kostele sv. Kateřiny. Dále 12.květ-
na proběhne v ulici Masarykova III. ročník 
Mutěnského biatlonu, takže zveme všechny 
odvážlivce, bruslaře i nebruslaře, aby přišli 
a vyzkoušeli své síly nebo alespoň podpořili 
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S O K O L
Jaro	 je 	 tady !

závodníky. A aby toho nebylo málo, na prázd-
niny připravujeme letní tábor, jenž je jedním 
z hlavních cílů našeho spolku. Příběh tábora 
je inspirován námořnickou tématikou. Pro rok 
2018 jsme se rozhodli navýšit počet míst pro 
děti, a to 40. Toto rozšíření kapacity s sebou 
ovšem nese zpřísnění hygienických podmí-
nek, vyšších nároků na tábořiště, proškolení 
vedoucích a mnoho dalších, což náš spolek 
zatíží hlavně na finanční stránce – například 
za pronájem táborové základny zaplatíme 
více jak dvojnásobek ceny, za kterou jsme 
měli táborovou základnu v roce 2017. Tento 
luxus si můžeme dovolit jen díky podpoře 
Obce Mutěnice a všech štědrých sponzo-

rů. Těší nás taky zájem dětí a rodičů o námi 
pořádaný tábor. Přihlášky pro děti se na na-
šich stránkách objevily 12. února po půlnoci 
a téhož dne v 8 hodin večer byla kapacita 
naplněna. Takže jak hlásá název letošního 
tábora – Napnout plachty, vyplouváme!

Novinkou u nás jsou naše webové stránky 
www.sam-mutenice.cz, na kterých informu-
jeme o připravovaných akcích. Tyto infor-
mace taky najdete na našem facebooku, 
popřípadě na plakátech nebo je lze slyšet 
v obecním rozhlase. Děkujeme všem rodi-
čům za důvěru a na další akci na viděnou.

SAM Mutěnice

Milí čtenáři, vítám Vás na stránkách 
zpravodaje obce Mutěnice. Tato zima je 
snad už minulostí a my se tak můžeme těšit 
ze slunečních paprsků, které se pomalu 
probouzí k životu ze zimního spánku. Rok 
2018 je pro nás symbolem oslav stého 
výročí vzniku naší republiky, jistě jste to 
již někde viděli, třeba v mediích nebo na 
reklamních poutačích. Proto mi dovolte, 
abych i já vzpomenul, ale jen velmi okrajo-
vě, že o vznik první republiky se zasloužili 
také Sokolové. Na červenec tohoto roku se 
v Praze připravuje sokolský slet, který také 
zapadá do oslav 100. narozenin. Je oslavou 
nejen Sokola, ale především pohybu, zdraví 
a v neposlední řadě je to jisté memento, 
které nám připomíná, že nejen prací je živ 
člověk, tak na to nezapomínejme.

V rámci našich aktivit probíhá v tělocvičně 
ZŠ Mutěnice „vchod zezadu“ cvičení aerobi-
ku (pondělí a středa od 20:00 do 21:00 hod) 
a volejbal (úterý ženy 19:00 až 21:00 hod., 
čtvrtek mix 19:00 až 21:00 hod a neděle 
mix 17:00 až 19:00 hod.). Pokud přemýš-
líte, že byste chtěli začít s pohybem, můžu 
Vám doporučit navštívit některý z termínů 
a vyzkoušejte si, zda Vám zvolená aktivita 
vyhovuje. Naší prioritou jsou a budou děti, 
pro které pořádáme dětský kroužek volej-
balu. Do kroužku chodí především děvčata, 
ale najdou se i kluci, kteří celý kolektiv do-
káží pěkně rozparádit. Kroužek je zaměřen 
na volejbal, ale jsou zde aktivity i z jiných 
sportovních odvětví.  Nás těší, že děti chodí, 
a věříme, že budou chodit i nadále. Proto jim 
chceme touto cestou popřát hlavně zdraví, 
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aby mohly chodit ven nejen za sportem, ale 
třeba také za procházkou nebo za nějakou 
tou lumpárnou. Hlavně, že nesedí doma 
u chytrého telefonu nebo u PC.

Druhou březnovou sobotu se volejbalisté 
z Mutěnic zúčastnili volejbalového turnaje 
v Brně. Z celkového počtu pěti družstev se 
umístili na třetím místě, za což jim patří velká 
gratulace. Zároveň doufáme, že dosažené 
výsledky budou mít vzestupnou tendenci 
a budeme tak moci referovat našim čtená-
řům a fanouškům jen samé dobré zprávy 
z bojů nad vysokou sítí. 

V době, kdy čtete tyto řádky, máme za 
sebou již 24. ročník volejbalového turnaje, 
který každoročně pořádají místní volejba-
listé. O výsledcích Vás budeme informovat 
v příštím vydání tohoto zpravodaje. 

Dále bych Vás chtěl pozvat na akci pro 

děti „T-mobile olympijský běh“, kterého se 
Sokol Mutěnice zúčastní již potřetí. Tento 
běh zaštiťuje Český olympijský výbor, 
koná se dne 20. 6. 2018 v 18:00 u tělocvič-
ny ZŠ Mutěnice. Hromadný start pro všech-
ny běžce z celé republiky je prostřednictvím 
Českého rozhlasu 1, Radiožurnálu plánován 
na 18:00 hod. v přímém přenosu. Přijďte 
podpořit malé sportovce v závodě, ve kte-
rém není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. 

Na závěr mi dovolte Vám popřát krásné 
Velikonoce a jaro plné slunce.

Tomáš Mičola
T. J. Sokol Mutěnice
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Divadelní spolek Mutěnice

 Být, či nebýt – to je to, oč tu běží! Autora 
této slavné věty jistě nemusíme uvádět, 
protože všichni vědí, že se jedná o Hamleta 
– lépe řečeno o W. Shakespeara. 

My jsme si však položili podobnou otázku. 
Má být, či nemá být v Mutěnicích divadelní 
spolek? První část odpovědi již známe. 

V lednu tohoto roku jsme zveřejnili naši 
myšlenku založení místního divadelního 
spolku a vyzvali jsme nadšence, kteří by se 
rádi na vzniku tohoto spolku podíleli a aktivně 
se zapojili. A vzhledem k tomu, že se během 
dvou dnů dal dohromady 19-ti členný tým, 
první část odpovědi na naši otázku byla ANO.

A tak to začalo. Vznikl Divadelní spolek 
Mutěnice, jehož cílem je obohatit kulturní 
dění v obci. Místní obyvatelé v sobě objevili 
múzu a skrytý talent a nebojí se postavit na 
jeviště. Scházíme se jednou týdně a pilně 

pro vás nacvičujeme divadelní hru ze stře-
dověku. Není to jen o tom, naučit se text. 
Je potřeba připravit scénu, vyrobit kulisy 
i rekvizity, ušít kostýmy a celému představení 
dát tzv. šmrnc. 

A když už toto všechno je hotovo, máme 
za sebou teprve polovinu úspěchu. Ta druhá 
polovina je na vás, milí diváci. Věříme, že se 
vám naše myšlenka divadla líbí a že nás při-
jdete na naše vystoupení podpořit. Tím nám 
také pomůžete najít odpověď na druhou část 
otázky, kterou jsme položili v úvodu tohoto 
článku. A věřte nebo ne, největší odměnou 
nám bude váš potlesk, který nám dodá sílu, 
odvahu a posune nás zase o krok dál.

Za Divadelní spolek  
napsala Eva Holešínská
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S P O R T
M U T Ě N I C K	Ý			F	O	T	B	A	L

Letošní zimní příprava nepřinesla pro naše 
mužstva nic převratného. Opět se všichni 
připravovali buď v tělocvičně, na naší umělé 
trávě nebo v okolních terénech na jarní fot-
balové boje. Starší přípravka a také mladší 
a starší žáci znovu hráli tradiční dlouhodobé 
okresní halové ligy. A-mužstvo, dorostenci 

a ženy se převážně připravovali v domácích 
podmínkách za využití naší umělé trávy. Zají-
mavou novinkou tak byla pouze soustředění 
žáků a přípravky na Litneru a družstva doros-
tu u nás v Mutěnicích, kde máme po všech 
stránkách rovněž slušné zázemí. Úspěch 
starších žáků na OHL v Lužicích, kterou 

Tříkrálová	sbírka

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

V naší obci Tříkrálová sbírka probíhala 
dne 6. ledna 2018. Koledování se zúčast-
nilo 24 skupinek a výtěžek z této sbírky je 
90 861,- Kč. Jako poděkování tříkrálovým 
koledníkům se uskutečnila v Hodonínském 
kině filmová představení. 

Děkujeme všem štědrým dárcům i koled-
níkům a poděkování patří i chase a paní Pr-
číkové za ochotu při zapečetění, rozpečetění 
a počítání pokladniček TKS.

Svaťka Holešínská
koordinátor TKS
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kluci dokázali vyhrát (!), ukazuje, že jdeme 
dobrou cestou. Tak snad nám to jaro potvrdí!

Starší	 přípravka se opět zúčastnila 
turnajů v rámci Okresní halové ligy, tento-
krát ve společném družstvu s Čejkovicemi 
a Čejčem, tedy oddíly, s kterými bychom 
rádi do budoucna navázali užší spolupráci. 
Na finálový turnaj to letos sice nestačilo, ale 
to není to hlavní. Kromě turnajů OHL totiž 
kluci a jedna velmi šikovná holka Natálka 
Lamáčková absolvovali další turnaje a přátel-
ské zápasy, včetně turnaje, kteří naši trenéři 
uspořádali v naší tělocvičně. Za zimní pře-
stávku tak počet soutěžních klání přesáhne 

20 (!) zápasů či turnajů, což je úctyhodné 
číslo! Doplňovali je i šikovní kluci z mladší 
přípravky, takže i v této kategorii byla zimní 
příprava určitě kvalitní a všichni už se těší 
na jarní mistrovské zápasy. 

Kromě kluků z mladší	 přípravky, kteří 
zaskakovali v turnajích starší přípravky, se ti 
nejmenší v rámci fotbalové školičky, pokud 
jim to zdravotní stav dovolil, připravovali 
v tělocvičně. Skutečně je radost vidět, jak 
se ti nejmenší pořád zlepšují, a jsme rádi, že 
nám pořád další naděje přicházejí. V tomto 
věku to určitě není jenom o fotbale, a tak 
k nám může přijít kdokoliv si prostě zkusit 

Starší žáci FK Mutěnice – vítěz OHL 2018“ 
Stojí zleva: Miroslav Foltýn – trenér, Tomáš Růžička, Matyáš Konečný, Adam Prčík, Matyáš Knedlík,  
Marek Mokruša - trenér
Klečí zleva: Tomáš Grmolec, Lukáš Mokruša, Jiří Kabela, Marek Buchta, Michal Fatěna
Leží: Jakub Holomáč a Libor Rozkydal
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jenom tak zasportovat. Informace rád podá 
trenér Hynek Vaculovič (tel. 604 161 385) 
nebo se můžete informovat na facebooku 
„FK Mutěnice mladší přípravka.“ Určitě se 
nebojte mezi nás přijít!

Mladší	a	starší	žáci se znovu zúčastnili 
Okresní halové ligy v Lužicích, kterou jsme 
před lety zakládali a zatím jsme se zúčastnili 
všech ročníků. Letos se v kategorii mladších 
žáků zúčastnilo 14 mužstev a v kategorii 
starších 12 mužstev. Obě mužstva se dosta-
la do finálové skupiny a ani tam si nevedla 
vůbec špatně. Mladší žáci obsadili nakonec 
pěkné 5. místo, když ve čtvrtfinále prohráli 
až na penalty (!) s Veselím nad Moravou. 
Poté přehráli Bzenec a jednoznačně Ro-
hatec. Nejlepším hráčem našeho celku byl 
vyhlášen Marek Buchta. Starší žáci ve finá-
lové skupině nejprve zdolali Hodonín a poté 
prohráli s Rohatcem. I přesto se dostali do 
finálového zápasu právě s Rohatcem, který 
na podruhé porazili 4:2 a mohli se tak rado-
vat z nečekaného, ale o to zaslouženějšího 
vítězství v celé OHL! Napodobili tak své 
kolegy z r. 2010. Nejlepším hráčem mužstva 
byl vyhlášen Tomáš Růžička, který vstřelil 
i 15 branek, nejužitečnějším hráčem podle 
trenérů byl Michal Fatěna. Tento hráč Zbro-
jovky Brno bydlící v Dolních Bojanovicích by 
nás měl v jarní části soutěže posílit.

Dorostenci v rámci přípravy odehráli 
a ještě odehrají několik přátelských utkání. 
Navíc v poměrně hojném počtu absolvovali 
i soustředění v našich domácích podmín-
kách. I výsledky v přátelských zápasech 
jsou dobré, a tak se určitě už těší na jaro. 
V dorostu je v současné době celá řada 
šikovných kluků, kteří mají předpoklady 
se postupně vypracovat mezi opory áčka. 
Roman Weigl a František Lamáček ukazují 
své kvality i ve futsale. V dresu hodonín-
ského Tanga vybojovali skvělé 2. místo ve 
finálovém turnaji juniorské futsalové ligy, 

který se konal v Hodoníně a jsou tak více-
mistři ČR v kategorii do 17 let! Blahopřeje-
me! 

Ženy se přes zimu opět zúčastnily turnaje 
v naší tělocvičně, jinak se znovu připravovaly 
na naší umělé trávě a v tělocvičně a sehrály 
či ještě sehrají několik přípravných utkání. 
K posílení kádru včetně postu trenéra došlo 
již na podzim, takže žádné velké změny se 
nechystají. I když nějakou svatbu nebo zplo-
zení potomka u našich činorodých děvčat 
určitě vyloučit nemůžeme☺.

A-mužstvo opět po roce pod trenérem 
Zemánkem opustilo domácí zázemí a vydalo 
se na kondiční soustředění do Štítné nad 
Vláří. Hlavním cílem bylo pochopitelně kromě 
utužení dobré party hlavně nabírání fyzické 
kondice. Výsledky v přípravě tentokrát příliš 
chvályhodné nebyly, což bylo dáno jednak 

„Ocenění zástupci FK Mutěnice na Galavečeru OFS 
Hodonín.
Zleva: trenér Petr Zemánek, starosta MVDr. Dušan 
Horák, fotbalista Dalibor Koštuřík
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skladbou soupeřů a tentokrát oproti minulým 
letům i trochu užším kádrem. V zimě nás opus-
tili Jara Hromek, který odešel do Rakouska 
a Radek Benešovský, který je na pracovně 
studijním pobytu na Novém Zélandě. Do 
Hodonína se vrátil mladík Martin Vaverka 
a do přípravy také nenastoupil Lukáš Trávník. 
Jelikož se jedná o kovaného Mutěňáka a ně-
kdejšího kapitána áčka, mrzí nás to všechny 
v jeho případě dvojnásob. Velkou posilou 
naopak určitě bude Radim Holešinský, který 
se k nám vrací po dvou letech strávených v Ho-
doníně. Do přípravy se zapojil i navrátilec ze 
Starého Poddvorova Karel Růžička a naplno 
trénovala čtveřice dorostenců Roman Weigl, 
Adam Michna, Vojta Hanák a Patrik Lamáček. 
Budou mít na jaře určitě dost příležitostí se 
v áčku ukázat. Doufáme, že  tento náš omla-

zený kádr bude i na jaře patřit mezi nejlepší 
celky krajského přeboru. Všechny naše jarní 
zápasy odehrajeme v neděli, takže už v	neděli	
25.	března	buďte připraveni!

V sobotu 17. února se v našem kulturním 
domě uskutečnil premiérový ročník Galaveče-
ru mutěnického fotbalu. Iniciátorem myšlenky 
spojit užitečné s příjemným, tedy vyhodnocení 
těch nejlepších za našich řad a přitom se 
hezky pobavit, byl výkonný výbor FK. S po-
mocí celé řady dalších, ať už trenérů či hráčů 
nebo hráček a samozřejmě i díky štědrosti 
sponzorů, se nám snad podařilo zorganizovat 
důstojnou akci, která bude mít na dlouhé roky 
pevné místo v našem kalendáři. Dle ohlasů 
účastníků se nám to snad podařilo a už se 
všichni těšíme na druhý ročník!

Svůj galavečer pořádal letos poprvé 
i Okresní	fotbalový	svaz	Hodonín. Uskuteč-
nil se v pátek 2. března v novém Spolkovém 
domě v Ratíškovicích. Mezi oceněnými byli, 
a myslím si, že zcela zaslouženě, i tři naši 
zástupci. V kategorii Trenér roku uspěl trenér 
„áčka“ Petr Zemánek, Fotbalistou roku byl 
vyhlášen Dalibor Koštuřík a mezi starosty, 
kteří přispěli výrazně k podpoře fotbalu, byl 
oceněn i náš starosta MVDr. Dušan Horák. 
Program natáčel náš kameraman Božislav 
Žilka, který zaskočil za dalšího Mutěňáka 
Pavla Hodesa a k poslechu hrál další Mutě-
ňák, Luděk Ptáček. Mutěnice tak zde opět 
zanechaly velkou stopu a jen se potvrdilo, 
že patříme mezi opravdové bašty okresního 
fotbalu. Doufejme, že tomu tak bude i nadále!

Závěr
Všem občanům Mutěnic přejeme krásné 

prožití Velikonoc a pohodové a krásné celé 
jaro! A samozřejmě nezapomeňte přijít do na-
šeho krásného sportovního areálu na fotbal. 
Těšíme se na vás!

 
Petr Blaha

„Nejlepším mládežnickým fotbalistům FK Mutěnice 
(v tomto případě hráči přípravky Adamu Knotkovi) 
na Galavečeru mutěnického fotbalu předávali ceny 
Marcel Čepil a největší naše zimní posila Radim 
Holešinský“
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Blahopřání

Společenská kronika
 75let:
 13.01.1943 František Lekavý Lipová
 16.01.1943 Antonín Balaštík Ořechová
 18.01.1943 Antonín Antoš Slepní
 02.02.1943 Rostislav Čajka Luční
 07.02.1943 Pavel Holešínský Tržní
 13.03.1943 Anežka Brablcová Nová
 16.03.1943 František Šlapeta Letní
 24.03.1943 Marie Čajková Luční
 01.04.1943 Olga Jelínková Květná
 11.04.1943 Eva Mráková U Kostela
 28.04.1943 Petr Bíza Zahradní

 80let:
 17.01.1938 Karel Brablc Nová
 23.02.1938 Eva Šupová Nová
 30.04.1938 Štefánia  Šlapetová Údolní

 85let:
 23.01.1933 Jan Forch Moravská
 24.03.1933 Marie Holešinská Hodonínská

 91let:
 03.03.1927 Anežka Šindarová Masarykova
 29.03.1927 Anežka Bílková Tržní

 92let:
 02.02.1926 Ludmila Brzáková Družstevní
 03.03.1926 Anežka Ištvánková Havlíčkova

	 95	let:
 08.01.1923 Marie Vaculovičová Lipová
 10.02.1923 Olga Vaculovičová Zahradní
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Narození

Úmrtí

Hana Svobodová
matrikářka

 12.10.2017 Veronika Lamačová Zahradní

 17.12.2017 Ema Hošová Dubňanská

 19.12.2017 Amálie Skoupilová Luční

 22.12.2017 Iggy Nikola Jurčišin Zahradní

 25.12.2017 Laura Kundratová Nádražní

 6. 1.2018 Nela Šupová Strmá

 16. 1.2018 Sofie Pospíšilová Letní

 21. 1.2018 Matěj Škápík Dubňanská

 9. 2.2018 Kristián Brablc Ořechová

 4. 3.2018 Elen Burianová Nedělní

 23.11.2017 Jaroslav Kubovic Hodonínská ve věku 83let

 8.12.2017 Matěj Dubina Nová ve věku 96let

 13.12.2017 Josef Kycl Havlíčkova ve věku 75let

 23.12.2017 Marie Mokrá Jižní ve věku 84let

 26.12.2017 Františka Lamáčková Nová ve věku 93let

 28.12.2017 Jan Hanák Vinařská ve věku nedož. 72let

 5. 1.2018 František Havlík Masarykova ve věku nedož. 82let

 22. 1.2018 Marie Skočíková Nová ve věku 85let

 16. 2.2018 Josefa Šimonová Nová ve věku nedož. 78let

 18. 2.2018 Ludmila Sečková Masarykova ve věku nedož. 94let

 22. 2.2018 Marta Kratochvílová Slovácká ve věku 81let

 2. 3.2018 Ludmila Bízová U Kostela ve věku 72let

 12. 3.2018 Ludmila Duchanová Letní 294 ve věku 76let



Vánoční koncert v ZŠ

Betlém
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Zpravodaj Rady obce NAŠE MUTĚNICE vychází 4 x ročně. Periodický tisk územního samosprávného  
celku.Povoleno OÚ Hodonín, registrační číslo vydané ministerstvem kultury ČR - MK ČR E 12437
Vydává Rada obce Mutěnice.
Redakční rada: šéfredaktor - Pavel Trávník, redaktoři - Markéta Gáborová, Marta Balgová,  
ing. Jaroslav Mihola, Dagmar Marková, Vladimír Trávník, Anna Prčíková, Petr Plchut
Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit, stylisticky upravit, přesunout či neotisknout.
Fotografie poskytli: Miroslav Havlík, Zuzana Hallová, ZŠ a MŠ Mutěnice, autoři článků
Sazba a tisk: Tiskárna LELKA, Dolní Bojanovice. Náklad 1200 ks. Uzávěrka tohoto čísla 13. 3. 2018.


