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SLOVO STAROSTYSLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,

na obci došlo k personální změnám, kdy 
na místo hlavní účetní nastoupila paní Hana 
Sedlářová a na místo matrikářky obce paní 
Marta Balgová, dále pak do recepce byla 
přijata paní Lenka Piškulová. Tyto změny 
nastaly v důsledku odchodu paní Dagmar 
Markové a paní Hany Svobodové do starob-
ního důchodu. 

Chtěl bych paní Dagmar Markové a paní 
Haně Svobodové velmi poděkovat za jejich 
dlouholetou práci na obecním úřadě a popřát 
jim mnoho zdraví a rodinné spokojenosti 
v dalších letech jejich aktivního života.

13. května byla za hojné účasti občanů 
Mutěnic i přespolních slavnostně otevřena 
rozhledna na Vyšicku.  Děkuji panu faráři 
Františku Putnovi za posvěcení rozhledny 
a našim Mužákům za pěkné písničky. 

Stavba rozhledny navazuje na podporu 
cestovního ruchu v naší obci. Obec začala 
podporovat vinařskou turistiku tím, že jsme 
nejprve zbudovali Pod Búdama  vodovod, 
kanalizaci a komunikace. Dnes musíme ob-
divovat, kolik sklepů se každý rok opravuje 
a kolik míst na ubytování ve sklepních ulič-
kách vzniklo. Druhým krokem byla výstavba 
cyklostezky Mutěnka (Mutěnice, Dubňany, 
Svatobořice-Mistřín, Kyjov), která je maximál-
ně využívaná. Třetím krokem bylo vybudování 
amfiteátru Pod Búdama za účelem pořádat 
zde kulturní akce od jara podzimu. Každý 
občan si vybere v bohatém programu to své.

Výstavba rozhledny trvala šest roků, pro-
tože se musely vykoupit pozemky, změnit 
územní plán obce, získat povolení od správce 
produktovodů ČEPRO a MERO. Již teď je 

rozhledna navštěvována turisty, kteří pobývají 
v Mutěnicích, i lidmi, co naší obcí projíždějí. 
Cílem podpory vinařské turistiky v obci je, 
aby se zde hosté zdrželi co nejdéle a nechali 
co nejvíce peněz u našich vinařů, kteří tím, že 
se starají o vinohrady, vytvářejí krajinný ráz 
našeho regionu. Jižní Morava bez vinohradů 
by nebyla jižní Moravou, proto patří velké 
poděkování všem vinařům v naší obci.

Okresní soud v Hodoníně dne 12. dubna 
2018 zprostil mě, Ing. Romana Krejčiříka 
a Ing. Josefa Fedora obžaloby ve všech 
bodech ve věci kanalizace u Základní školy 
v Mutěnicích.

Na interpretace a názory hlásané v člán-
cích zastupitelů, kteří trestní oznámení po-
dali, nehodlám reagovat. Nepovažuji to za 
důstojné pro mě ani pro ně.  Ale jsem velmi 
rád, že nežiji v době lidových tribunálů v pa-
desátých letech.

 
 S počínajícím létem přeji nám všem hezké 

a klidné prázdniny.

MVDr. Dušan Horák
starosta obce
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Kalendářně léto začíná, ale my už ho tady 
máme dobré dva měsíce. Vždyť na otevře-
né sklepy v Mutěnicích, které se konaly 
21.4.2018, už panovaly letní  teploty. No 
příroda je mocná čarodějka.

Co se týká dění v obci po stránce staveb-
ní, tak už jsme za polovinou v rekonstrukci 
ulice Pelcova a Šlechtitelská. Práce jdou 
podle časového harmonogramu, sem tam 
se vyskytnou drobné problémy, které  však 
s dodavatelem, stavebním dozorem a pro-
jektantem v jedné osobě a občany, kterých 
se problém týká, řešíme ihned, popř. na 
nejbližším kontrolním dnu. Je fakt, že se 
na této stavbě objevilo spousty různých 
drobných kanalizačních větví a přípojek, 
které nejsou nikde zaevidované a hlavně 
jsou v nevyhovujícím stavu, tak toto se nad 
rámec projektu musí dát dohromady, aby to 
v budoucnu neškodilo. Ale věřím, že rekon-
strukce proběhne řádně a tato část vozovky 
bude sloužit i dalším generacím.

Další, v jarním zpravodaji zmiňovanou 
akcí, je parkoviště u sportovního areálu Pod 
Búdama. Tady bychom během letních prázd-
nin chtěli celou akci zrealizovat, trošku nás 
brzdí některé legislativní věci, ale i ty snad 
překonáme.

Docela brzy,  ještě v zimních měsících, 
byly započaty práce na stavbě Hygienické-
ho zázemí amfiteátru. Bohužel se vyskytnul 
problém s ochranným pásmem u vysoko-
napěťového vedení v blízkosti této stavby. 
Z tohoto důvodu byla stavba pozastavena 
a probíhalo řešení tohoto problému. Myslím 
si , že toto se nám už podařilo vyřešit tím, že 
celé vedení a trafo bude přeloženo a navíc 

bude hlavně zmodernizováno a posíleno tak, 
aby nedocházelo k výpadkům v dodání elek-
třiny v době vinobraní a při pořádání různých 
akcí v lokalitě Pod Búdama..

Snad každý člověk,  když něco dělá, ví, 
že nic nejde přesně tak, jak si na začátku 
představuje. Vždy se vyskytnou a objeví 
problémy, které je nutné řešit za pochodu 
tak, aby vše bylo zvládnuté jak ve vztahu ke 
kvalitě, časovému harmonogramu a hlavně 
ke spokojenosti všech. A toto bývá častokrát 
velmi složité dát vše dohromady. Všem těm, 
kteří toto chápou, děkuji. Všem těm, kteří vidí 
jenom nedostatky, přeji, aby je problémy při 
jejich snažením potkávaly co nejmíň.

Přeji Vám příjemně prožité letní prázdniny, 
spoustu pozitivních zážitků a možná i „dobré“ 
počtení v rubrice názory zastupitele.

Petr Bíza
místostarosta obce

Zprávy z radniceZprávy z radnice
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Usnesení z XX. Veřejného zasedání  
ZO Mutěnice ze dne 17. 4. 2018

 A. ZO Mutěnice vzalo na vědomí:

1. Kontrolu úkolů z minulého jednání ZO

 B. ZO Mutěnice schválilo:

1. MPZ obce č. 1/2018 - odprodej pozemku 
p.č. 1947/71 v k.ú. Mutěnice o výměře 
1m2 - žadatelé manželům Konečným, 
Mutěnice, Malá strana 233, za cenu dle 
znaleckého posudku ve výši 350,-Kč

2. S m l o u v u  č .  H O -
014 3 3 0 0 474 6 5/0 0 2  o  z ř í z e n í 
věcného břemene mezi Obcí Mutěnice, 
Masarykova 200, Mutěnice  a E.ON 
Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 
České Budějovice  - „Mutěnice,  Členitá, 
příp. k NN - Dolejš - p.č. 1947/1 v k.ú. 
Mutěnice - za jednorázovou náhradu 
2000,-Kč bez DPH  

3. Bezúplatný převod pozemků p.č. 
1079/13, p.č. 1947/59, p.č. 307/84, 
p.č. 482/8, p.č. 1947/58 v k.ú. Mutěnice 
od ÚZSVM Praha - veřejné prostranství 
a komunikace

4. Smlouvu č. 1030043297/001 o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene 
mezi Obcí Mutěnice, Masarykova 200, 
Mutěnice  a E.ON Distribuce, a.s., F.A. 
Gerstnera 2151/6, České Budějovice  - 
„Mutěnice, Pelcova, příp. k NN - Rylka 
- p.č. 1808/2 a p.č. 1809/1 v k.ú. 
Mutěnice za jednorázovou náhradu 
1200,-Kč bez DPH 

5. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene služebnost i na 
pozemcích p.č. 1808/1, p.č. 1808/2, 
p.č. 1809/1 v k.ú. Mutěnice mezi 
Obcí Mutěnice, Masar ykova 200, 
Mutěnice a česká telekomunikační 
infrastruktura a.s., Olšanská 6, Praha 
- vedení podzemní komunikační sítě za 
jednorázovou náhradu 300,-Kč

6. Smlouvu o zřízení věcného břemene 
mezi Obcí Mutěnice, Masarykova 200, 
Mutěnice a  a SŽDC, s.o., Kounicova 
26, Brno. - podpovrchové elektrické 
vedení na p.č. 2895, p.č. 2897/5, PK 
6457/1 v k.ú. Mutěnice za jednorázovou 
úplatu ve výši 9000,-Kč bez DPH.

7. MPZ obce č. 1/2018 - odprodej pozemku 
p.č. 1947/71 v k.ú. Mutěnice o výměře 
1m2 - žadatelé manželům Konečným, 
Mutěnice, Malá strana 233, za cenu dle 
znaleckého posudku ve výši 350,-Kč

8. Smlouvu o poskytnutí účelové dotace 
ve výši 283 748,-Kč  z rozpočtu Obce 
Mutěnice na spolufinancování sociálních 
služeb posky tovaných ve správním 
obvodu obce s rozšířenou působností 
Hodonín v roce 2018 

9. Darovací smlouvu mezi Mikroregion 
Hodonínsko - DSO, Masarykovo nám. 
53/1, Hodonín a Obec Mutěnice, 
Masarykova 200, Mutěnice - převod 
cykloodpočívadla na pozemku p.č. 
6382 v k.ú. Mutěnice - krytá odpočívka 
1 ks, lavička 2 ks, stůl 1 ks, zpevněný 
povrch, depo - slunečnice 1 ks.
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10. Rozpočtové opatření č. 2/2018, a to 
povýšení na straně příjmů o 39500,-Kč, 
ponížení na straně  výdajů o 70000,- Kč. 
Po provedení rozpočtového opatření 
budou celkové příjmy rozpočtu obce ve 
výši 58065200,-Kč a celkové výdaje ve 
výši 74193700,-Kč

11. Paní Hanu Sedlářovou jako tajemníka 
finančního výboru a odvolalo z funkce 
tajemníka f inančního výboru  paní 
Dagmar Markovou

 C. ZO neschválilo:

1. Návrh zastupitele Josefa Vagundy-
Drgáče na pořízení audiotechniky ve výši 
310 tis. Kč

Odpadové hospodářství

2. Návrh zastupitele Josefa Vagundy-
Drgáče pověřit Radu obce Mutěnice  
zpracováním projektové dokumentace 
na výstavbu infocentra na pozemku p.č. 
2250 ve variantě bez omezení ceny a ve 
variantě do max. částky 5 000 000,-Kč 
celkové částky investice do infocentra

 D. ZO Mutěnice stanovilo:

1. V  s o u l a d u  s  §  67  z á k o n a  č . 
128/2000Sb., zákon o obcích, počet 
členů Zastupitelstva obce Mutěnice pro 
volební období 2018-2022, a to 15 členů

O tom, že nejsou všechny skládky stejné…

Skládka TKO v Hraničkách, kterou od 
1.6.1999 provozuje společnost Skládka 
Hraničky, spol. s r.o., tedy 100 % dceřinná 
společnost obce Mutěnice, budí už od svého 
vzniku vášně, což je svým způsobem i logic-
ké. Přece jen se tu shromažďuje něco, v tom-
to případě odpad, který třeba v jiných obcích 
nechtěli nebo nechtějí. Moji předchůdci se 
před léty rozhodli najít prostor vhodný k uklá-
dání odpadů v lokalitě zvané Hraničky a vy-
řešit problémy s ukládáním odpadů, nebo-li 
jeho „likvidací“, nejen pro Mutěnice, ale i pro 
širší okolí. Postupem času, kdy se začaly 
zvedat poplatky za ukládání odpadu z původ-
ních 30,- Kč až na současných 500,- Kč za 
tunu, se samozřejmě stala skládka výrazným 

přilepšením pro rozpočet obce. V součas-
nosti ukládáme ročně cca 27.000 tun, což 
je nějaká rozumná střední cesta.  Dříve byl 
příjem za odpad vyšší, ale samozřejmě to 
bylo na úkor životnosti. Nižší příjem odpadu 
by naopak snižoval příjem obce. Nyní přináší 
skládka ročně do rozpočtu cca 11 miliónů 
Kč v podobě poplatku za ukládání odpadu 
a nájem. Za tyto peníze byly vybudovány 
třeba nové silnice a chodníky v obci. Celková 
částka od r. 2000, tedy za 18 let se vyšplhala 
na více než 233 milionů Kč, z toho poplatek 
za uložení činil necelých 183 milionů, zbytek 
byl nájem, který ale de facto slouží k úhradě 
vybudování skládky, která je v majetku obce 
a nelze na ni získat dotace. 
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V posledních letech se stalo populární 
díky skládce srovnávat Mutěnice s cca 
3.700 obyvateli s Žabčicemi, kde bydlí dle 
údajů z r. 2012 1.627 obyvatel. V níže uve-
dené tabulce srovnávám roky 2011-2016, 
tedy 6 let. Údaje o Žabčicích jsem čerpal 
ze závěrečných účtů obce zveřejněných na 
internetových stránkách obce. Již jen z této 
tabulky je patrné, že jenom za těchto 6 let 
bylo do rozpočtu obce Žabčice na poplatku 
posláno více než 228 mil. Kč, tedy více než 
za 18 let fungování naší skládky. Ani z to-
hoto srovnání a ani z níže uvedené tabulky 
nevychází, že mají Žabčice skládku 2x větší, 
ale přinejmenším 3x větší. A to v poslední 
době, kdy Žabčice přišly o odpad, který se 
v současnosti vozí do brněnské spalovny.  
V kombinaci s menší plochou cest a chodníků 
z toho vyplývá jejich přebytek v rozpočtu, 
a také možnost budování nadstandartní 
vybavenosti. Na závěr ještě jedno srovná-
ní, které snad už přesvědčí každého. Na 
naší skládce je od začátku (nikoliv pouze 
od roku 2000!) uloženo ve dvou etapách 
celkem 822.583 tun, což na první pohled 

není málo. Ale v Žabčicích se jenom v letech 
2006-2009 (pouze 4 roky!!), tedy v letech, 
kdy byla spalovna uzavřená, uložilo celkem 
909.946 tun odpadů. Nejvíce v roce 2007, 
kdy to bylo celkem téměř 235 tis. tun (zdroj: 
Výroční zpráva spol. A.S.A Žabčice). Jak vi-
díte, snažím se uvádět pouze ověřené údaje, 
přesto je doufám každému zřejmé, že rozdíl 
mezi oběma skládkami je značný.

Závěrem si dovolím konstatovat, že i přes 
nepoměrně nižší příjem pro obec ze skládky 
než třeba ve zmíněných Žabčicích, skládka 
smysl pořád má a já věřím, že připravované 
rozšíření nebude poslední. Stačí na skládku 
přijet třeba v sobotu dopoledne, kdy se to 
tady jenom hemží traktory, traktůrky nebo 
frézami. Pokud bychom sládku neměli, vznikl 
by opět velký problém, kam s ním. Jenom 
pro zajímavost, díky překladišti, které za 
minimální dobu životnosti, tedy 5 let, přeloží 
a pošle do spalovny cca 23 tisíc tun komunál-
ního odpadu, prodloužíme dobu živostnosti 
skládky zhruba o 1 rok. 

Tab. č. 1: 

Porovnání příjmů z poplatků za uložení odpadů v letech 2011-2016 (v tis. Kč)

Rok Žabčice Mutěnice Rozdíl

2011 43.610,- 15.101,- 28.509,-

2012 36.957,- 14.664,- 22.293,-

2013 35.286,- 13.034,- 22.252,-

2014 34.762,- 12.650,- 22.112,-

2015 36.609,- 10.260,- 26.349,-

2016 41.355,- 10.385,- 30.970,-

Celkem 2011-2016 228.579,- 76.094,- 152.485,-
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1) Kolik je celkem doposud v Hraničkách 
uloženo odpadu (I.a II. etapa) ?

K 31.12.2017 je na skládce uloženo cel-
kem 822.583 tun odpadu. Z toho I. etapa 
422.879 tun, II. etapa 399.704 tun.

2) Na jaké množství odpadu byla skládka 
celkem projektována (I. a II. etapa) ?

I. etapa: 285.429 m3
II. etapa: 243.455 m3
navýšení I. etapy vzniklé díky rozšíření 
o II. etapu: 189.173 m3

 Celkem: 718.057 m3

3) Jakou zbývající kapacitou k dnešnímu 
dni disponuje skládka TKO v Hranič-
kách do jejího úplného zaplnění?

Poslední zaměření skládky bylo provede-
no 20.12.2017. K tomuto dni byla vypo-
čtena volná kapacita skládky 41.865 m3.

4) S jakým navýšením její kapacity se 
počítá v případě jejího připravovaného 
rozšíření?

83.679 m3

5)  Jaký je předpokládaný termín jejího 
zaplnění bez navyšování její kapacity?

Srpen 2019.

6) Jaký je předpokládaný časový horizont 
vyčerpání kapacity skládky po plánova-
ném rozšíření?

Př i současném návozu ročně cca 
27 000 tun, což odpovídá objemu cca 
24000 m3, by se životnost prodloužila 
cca o 3,5 roku, tedy nejméně do konce 
roku 2022.

7) V jaké fázi jsou přípravné práce pro 
plánované rozšíření?

Aktuálně na Krajském úřadě Jihomorav-
ského kraje probíhá správní řízení ve věci 
žádosti vydání změny č. 6 integrovaného 
povolení společnosti Skládka Hraničky, 
spol. s .ro., pro zařízení „Řízena skládka 
odpadů S-003 Mutěnice – Hraničky“, 
v k.ú. Mutěnice. Po schválení této změ-
ny nastane klasický průběh stavebního 
řízení.

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

Místo rozšíření skládky mezi stávající skládkou a kompostárnou

Otázky a odpovědi ohledně aktuální situace na skládce

Třídění odpadů je v současné době pro 72 % Čechů běžnou praxí. Většina z nás ví, 
jak správně třídit odpady, a jak s nimi nakládat. Věděli jste ale, co všechno je odpad, 
co se dále děje s odpady z barevných kontejnerů a proč má smysl třídit odpady? 
Vše se dozvíte v našem třídílném seriálu. V každém letošním čísle zpravodaje Naše 
Mutěnice navíc můžete získat zpět roční poplatek za odpady pro celou domácnost 
a na závěr roku také chytrý telefon!

Jak vzniká odpad?
Odpady produkujeme skoro při veškeré naší 
činnosti. Odpadem jsou např. slupky od ba-
nánů, láhve od limonády nebo také odřez-
ky v truhlárně, stavební suť, popel z kamen 
a další věci, které již nepotřebujeme nebo 
nechceme. V okamžiku, kdy se nepotřebné 
věci chceme zbavit, vzniká odpad. S odpa-
dem je každý povinen nakládat tak, aby  
nebyl pro nikoho nebezpečný, a aby neško-
dil životnímu prostředí.

Co je komunální odpad?
Chceme-li s odpady správně nakládat, 
musíme o nich také něco vědět. Začněme  
u komunálních odpadů. Za komunální  
odpady jsou považovány odpady vznikající 
v domácnostech, tj. domovní odpad a dále 
odpad z údržby veřejných prostranství, kam 
patří odpady z odpadkových košů, z údržby 
zeleně, uliční smetky a jiné. 
Největší část komunálních odpadů před-
stavuje domovní odpad. Ten rozlišujeme 
na odpad objemný, nebezpečný, využitel-
ný, výrobky podléhající zpětnému odběru 
a zbytkový, směsný komunální odpad. Jak 
správně nakládat s jednotlivými složkami 
domovního odpadu? Můžete je buď třídit 
do barevných kontejnerů nebo odnést na 
nejbližší sběrný dvůr.

ODPADY KOLEM NÁS: 1. DÍL

Objemný odpad je takový odpad, který se 
pro svoje rozměry nebo hmotnost nevejde 
do klasické popelnice nebo kontejneru a je 
zastoupen zejména kusy nábytku, podla-
hovými krytinami a sanitárním vybavením 
domácnosti. 
Nebezpečné odpady jsou takové odpady, 
které mají jednu nebo více nebezpečných 
vlastností a v případě neopatrné manipu-
lace s nimi může dojít poškození zdraví lidí, 
zvířat, nebo k ohrožení životního prostředí. 
Výrobky podléhající zpětnému odběru, 
jako elektrospotřebiče nebo pneumatiky, 
jsou takové výrobky, které po ukončení je-
jich životnosti můžete zdarma odevzdat  
v místech zpětného odběru.
Velkou skupinu tvoří odpady využitelné, 
papír, plasty, kovy, nápojové kartony, pří-
padně textil ale také bioodpady, které po 
uložení na zvláštní místa lze dále využít, 
např. na materiálovou recyklaci, nebo ener-
getické využití. 
Pokud z našeho domovního odpadu vytří-
díme všechny výše uvedené druhy odpa-
dů, zůstává konečný zbytek, tzv. směsný  
komunální odpad. 

Více informací o třídění a recyklaci odpadů naleznete již nyní na stránkách www.jaktridit.cz
V příštím díle se budeme věnovat cestě odpadů od jejich vzniku až po jejich využití a zpracování.
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SOUTĚŽ:  ROZUMÍTE ODPADŮM?  
ZÍSKEJTE ZPĚT POPLATEK  
ZA ODPADY A CHYTRÝ TELEFON 

Následující souhlas je udělován správci údajů (dále jen „správce“) MamiArt s.r.o.,  
IČ 28611390: Soutěžící (dále jen „Subjekt“) souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, 
tedy poskytnutím nepovinných osobních údajů pro účely soutěže ROZUMÍTE ODPADŮM  
a s jejich publikováním v případě výhry. Poskytnutý souhlas je platný od okamžiku odeslá-
ní soutěžního e-mailu obsahující osobní údaje. Osobní údaje subjektu jsou zpracovávány  
automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny zaměstnancům správce, pokud 
je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností. Subjekt může poskytnutý souhlas  
kdykoli vcelku či zčásti odvolat, a to stejnou formou, jako byl udělen. 

Ze všech správných odpovědí zaslaných na 
e-mail soutez@tridime-jihomoravsky.cz do 
31.8.2018 vylosujeme 1 výherce, kterému za-
šleme zpět celou výši ročního poplatku za od-
pady za celou domácnost, tj. 240 Kč za každou 
osobu - nejvýše však pro 5 členů domácnosti, 
tzn. 1 200 Kč. Do soutěžního e-mailu uveďte 

jméno, příjmení, adresu a telefonický kon-
takt. Do předmětu e-mailu uveďte ODPADY 
MUTĚNICE. Soutěž je určena pouze pro ob-
čany Mutěnic starší 18 let, jeden občan může 
poslat pouze jeden soutěžní e-mail. Výherce 
uvedeme v následujícím čísle Našich Mutěnic 
a budeme jej kontaktovat telefonicky v září.

a) domovní 
b) nebezpečný 
c) objemný

Ukažte, že rozumíte odpadům! Po-
šlete nám správnou odpověď na 
soutěžní otázku a vyhrajte výši roč-
ního poplatku za odpady 240 korun 
pro každého člena vaší domácnosti 
– nejvýše však pro 5 členů rodiny. 
Pošlete správnou odpověď na otázku 

?

NAVÍC všechny přijaté soutěžní e-maily se správnou odpovědí  
zařadíme do celoroční soutěže o chytrý telefon Samsung. Losování 
a její vyhlášení proběhne v prosincovém čísle zpravodaje Z Radnice.

JAKÁ SLOŽKA KOMUNÁLNÍCH 
ODPADŮ TVOŘÍ JEJÍ NEJVĚTŠÍ 
ČÁST?
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Dobrý anděl

85 rodin z Hodonínska dostalo finanční 
podporu nadace Dobrý anděl, která pomáhá 
rodinám, v nichž se dítě potýká s vážným 
onemocněním. Díky každoměsíčním pří-
spěvkům dárců – Dobrých andělů – mohou 
všechny těžkosti zvládat lépe alespoň po 
finanční stránce. Pomozte najít další rodiny, 
které tuto podporu potřebují! 

„Dětí s vážným onemocněním, jejichž 
rodiny by potřebovaly finanční podporu, je 
mnohem více. Rodiče často neví, že u nás 
mohou o příspěvek požádat. Naší snahou 
je, aby se tato informace co nejvíce rozšíři-
la,“ říká Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace 
Dobrý anděl. „Některým rodinám poradí 
lékaři či sociální pracovníci přímo v nemoc-
nici, jiným pomoc doporučí pacientské orga-
nizace. K mnohým z nich se ale i přesto tato 
informace nedostane,“ dodává. 

Komu nadace pomáhá? 
Dobří andělé pravidelně každý měsíc pod-

porují rodiny s nezaopatřenými dětmi, které 
zasáhlo vážné onemocnění. Typicky se 
jedná o: 

• onkologické onemocnění, 
• selhání ledvin či jater, 

• vážné metabolické poruchy, 
• nemoc motýlích křídel, 
• a další těžká kombinovaná postižení. 

Kromě dětských pacientů podporují také 
rodiny s dětmi, v nichž onemocněl rakovinou 
jeden z rodičů. Za 6 let fungování nadace 
podpořili dárci více než 5 200 rodin z celé 
České republiky.

Jak můžete pomoci právě vy? 
Pokud máte ve svém okolí rodinu s tak-

to vážně nemocným dítětem, neváhejte jí 
pomoc nadace doporučit. Kontakt je velmi 
jednoduchý – stačí zavolat nebo napsat 
e-mail a pracovníci již zajistí vše potřebné. 
Důležité je nebát se ozvat, Dobří andělé 
rodinám rádi pomohou. 

 
Staňte se i vy Dobrými anděly!
Stačí krátká registrace na www.dobryan-

del.cz a můžete začít přispívat. Vaše finanční 
pomoc bude rodinám odeslána do poslední-
ho haléře. Díky svému Andělskému účtu si 
navíc můžete přečíst konkrétní příběhy rodin, 
kterým pomáháte. 
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Názory našich zastupitelů  

Dle § 4a zákona č. 46/2000Sb. tiskový zákon, ve znění pozdějších předpisů, je 
vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku  povinen poskytovat 
objektivní a vyvážené informace o územním samosprávném celku a poskytnout při-
měřený 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 re-
dakční rady.

Kauza kanál pokračuje 
 
Státní zástupce i nadále trvá na tom, 

že obžalovaný starosta a další dvě oso-
by úmyslně poškodili obec spácháním 
hned tří trestných činů. A to konkrétně 
porušením povinnosti při správě cizího 
majetku, zneužitím pravomoci úřední osoby 
a zkreslováním údajů o stavu hospodaření. 
Trestní stíhání tedy nadále pokračuje. 
Celá věc se nyní přesouvá ke krajskému 
soudu.

Okresní soud uvěřil obhajobě, že obža-
lovaní chtěli peníze vrátit i bez upozornění 
opozice. Postavil tak ústní dohodu obžalo-
vaných nad písemné dokumenty. Okresní 
soud došel k závěru, že písemně zdoku-
mentovaný stav, kdy starosta v rozporu se 
smlouvou o dílo vyplatí firmě obecní peníze 
i za nedodaný materiál a práce, kdy část 
z nich následně po upozornění p. Brožoviče 
vrátí, není úmyslným trestným činem.

Obžalované neodsoudil ani za trestný čin 
nedbalostní, neboť se obec hlasy většiny 
zastupitelů odmítla se  škodou k trestnímu 
soudu přihlásit. Tento “odpustek za obecní 
peníze” ve výši cca půl milionu korun zatím 
pomohl starostovi a spoluobžalovaným 
vyváznout bez trestu. Bude zajímavé sle-

dovat, zda firma vrátí nějaké peníze alespoň 
mimosoudně.

Je nutné si uvědomit, že rozsudek 
okresního soudu není pravomocný.

Nicméně pokud by se státní zástupce 
neodvolal, nebo ho následně Krajský soud 
v této podobě potvrdil, mohl by fungovat 
i jako návod k nekontrolovatelnému vyvá-
dění obecních prostředků.

Zjednodušeně řečeno, můžete klidně 
zaplatit z obecního rozpočtu za materiál 
a služby, které jste nikdy neobdrželi. Pokud 
na to někdo poukáže, vystavíte prostě doda-
tečně dobropis a firma peníze vrátí. Kdyby 
se náhodou věc měla projednávat u soudu, 
dosvědčí vám zástupci dodavatelské firmy, 
že měli v úmyslu peníze rozhodně vrátit a vše 
svedete na zákeřnou opozici, která se vás 
„snaží nachytat na švestkách“. 

Soud tak, byť nepřímo, zastupitelům 
vzkázal, že není jejich věcí kontrolovat 
hospodaření s prostředky obce. Určující 
totiž je, na čem se starosta ústně někde 
nad výkopem dohodne s dodavatelskou 
firmou, a to kontrolovat nijak nelze. 
S rozhodnutím Okresního soudu v Hodoníně 
nesouhlasím, nicméně jej respektuji v plné 
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míře, takové jaké je. Další slovo bude mít 
až Krajský soud v Brně. Občané Mutěnic, 
pokud s ním nesouhlasí, mohou dělat 
jediné. Svou volbou podpořit snahy, aby 
i v Mutěnicích probíhala výběrová řízení 
a realizace obecních zakázek transpa-

rentně, hospodárně a v souladu s plat-
nou legislativou. Policie pak nebude mít 
důvod zahajovat trestní stíhání a státní 
zastupitelství podávat obžalobu.

Přemysl Rozehnal
zastupitel obce

Svobodní brzdí chod obce 

„Svobodní brzdí chod obce,“ slyšeli jste to 
také? Dá se takové informaci věřit? Mutěnské 
zastupitelstvo je tvořeno 15 zastupiteli.  Pro 
přijetí návrhu je potřebný souhlas nadpolo-
viční většiny, to je 8 zastupitelů. Položme si 
tedy otázku, zda mohou tři zastupitelé za 
Svobodné brzdit chod obce? Odpověď je 
celkem nasnadě.

Zpracovali jsme také statistiku hlasování, 
která bude v den vydání tohoto článku zve-
řejněna na webových stránkách. 

O čem se obvykle rozhoduje:
MPZ – Majetkoprávní záměry obce. Vzhle-

dem k tomu, že hlasování v drtivé většině 
končí všeobecným souhlasem zastupitelů 
s realizací záměru, dá se říci, že nikdo ze 
zastupitelů nebrání občanům nebo obci 
nakládat s majetkem.

Rozpočet obce – schválením rozpočtu 
dávají zastupitelé souhlas hospodařit se 
zhruba 50 mil. korun.  S kolegy hlasujeme 
podle našeho přesvědčení někdy pro a ně-
kde se zdržíme, protože ne vždy souhlasíme 
s hospodařením obce.

S čím jsme nesouhlasili 
• Vyjadřovali jsme se proti stavbě rozhledny. 

Musím uznat, že vypadá pěkně, ale tato 
atrakce s cenou cca 3,5 mil. korun se nám 
jeví jako zbytečná, obzvláště po přihlédnutí 
k faktu, že jsme na ni mohli dříve čerpat 
dotaci

• Schody u kostela – nechtěli jsme, aby stav-
bu na cizím pozemku realizovala a platila 

pouze obec. Na schody nakonec uspořá-
dala farnost sbírku a vyjednala dotaci.  

• Nepodpořili jsme zakoupení 3 ks mobilních 
WC v hodnotě cca. 1. mil Kč 

Co jsme navrhovali a nebylo schváleno 
• Navrhovali jsme vytvoření plánu rozvoje 

obce zmiňovaného výše 
• Navrhovali jsme zpracování analýzy do-

tačních možností, které by mohly sloužit ke 
spolufinancování rozvoje obce. 

• Navrhovali jsme zpracování projektu na 
výstavbu vinařského infocentra apod.

Co jsme navrhovali a udělalo se 
• Navýšení finančních grantů pro spolky 

v Mutěnicích 
• Navrhovali jsme vytvoření dopravně bez-

pečnostních prvků v obci  
• Předložili podnět radě obce k opravě dět-

ského hřiště apod.
Současné volání po jednotě názorů a hla-

sování všech pro všechno je něčím, co je 
na hony vzdálené demokratickým principům 
fungování občanské společnosti. Podle 
mého názoru, má smysl hledání rozumného 
kompromisu vyhovujícího co největšímu po-
čtu lidí. Nutnou součástí fungování takového 
systému je i konstruktivní opozice. Snad 
někteří z vás pod kritickým obalem našeho 
způsobu prezentace vidíte i konstruktivní 
snahu motivovanou Mutěnicím prospívat.

Bc. Josef Vagunda-Drgáč
zastupitel obce
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Zprávy z knihovny 

CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA  
INDOČÍNA

UKONČENÍ PROJEKTU  
PRO 1.TŘÍDY

BESEDA  
NEZNÁLKOVY PŘÍHODY

Ve středu 7. března proběhla v Kulturním 
domě druhá část přednášky o cestě Máro-
vých po Kambodži, Laosu a Thajsku.

Ve videoprojekci jsme shlédli jejich cesto-
vatelské dobrodružství, které trvalo 40 dní. 

Cestovali na slonech,  na hlavy jim skákali 
opice a měli možnost ochutnat pečené pa-
vouky nebo pálenku z hada. 

Poznali život dlouhokrkých žen a překva-
pila je povinnost mužů zaplatit za budoucí 
manželku. 

V úterý 20. a ve čtvrtek 22. března navští-
vily knihovnu děti z MŠ.

Seznámila jsem je s obyvateli městečka 
Kvítečkov, kteří jsou velcí jako náš malíček.

Poznaly Všeználka, Neználka, Šroubka 
a  Vroubka, Květíka,  Modroočku a spoustu 
dalších obyvatel této kouzelné země. 

Poslechly si pohádku o tom, jak se Nezná-
lek chtěl stát malířem, zkusily si namalovat 
obličej podle čtené předlohy a odpovídaly 
na spoustu otázek ze čteného a mluveného 
textu.  

V úterý 29. 5. proběhlo předávání cen 
vítězům soutěže UŽ JSEM ČTENÁŘ, KNÍŽKA 
PRO PRVŇÁČKA. 

Dětí obdržely čtenářský průkaz a knížku 
Bráchova bota, vydanou speciálně pro tento 
projekt.

Akce byla spojena s povídáním paní spiso-
vatelky Nadi Horákové o její práci. 

Již brzy vyjde její první knížka pro děti 
Trampoty skřítka Školouše.

Do této celostátní akce se zapojilo 36 prv-
ňáků.
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VÝTVARNÁ SOUTĚŽ  
PRO PŘEDŠKOLÁKY

Ve čtvrtek 31. 5. 2018 proběhla v prosto-
rách ulice Malá strana za knihovnou soutěž 
pro budoucí prvňáčky.

Počasí nám konečně přálo a malí výtvarníci 
měli za úkol ztvárnit hrdinu své nejoblíbenější 
pohádky.

Pro výherce byly nachystány balíčky škol-
ních potřeb a každý účastník navíc obdržel 
psací pero Tornádo. 

Tři nejlepší obrázky vybral obecní strážník 
pan Dubina.

Byl to velice těžký úkol, protože všechny 
výtvory byly moc hezké.

Nakonec zvítězili 
 
1. Jonáš Mlýnek s obrázkem Rumcajse 

a Manky
2. Magda Lipi se svojí Karkulkou
3. Janička Trávníčková a její víla Amálka Za místní knihovnu Renata Nováková

Cestovatel
Z galerie Mutěňáků

Život ve svobodné zemi po devadesátých 
letech minulého století přinesl pro milov-
níky zahraničních dovolených a cestování 
neomezené možnosti. V době socialismu 
bylo možné vycestovat jenom do Maďarska, 
Bulharska, Rumunska, NDR, Polska, Sovět-
ského svazu a pro několik šťastných, kteří po 
dlouhotrvajících peripetiích získali takzvanou 
doložku víz , do Jugoslávie, případně do 
některé ze západních zemí.

Cestování nejen do všech zemí Evropy, ale 
prakticky do všech  i do těch nejexotičtějších 
destinací jako jsou na příklad státy v Karibské 
oblasti, Afrika, Asie i Austrálie, si okusila 
i řada našich spoluobčanů. Přímořské pláže, 
luxusní hotely, všechny možné vymoženosti 
moderní doby.   

Pan Petr Havlík, bydlící na Nové čtvrti, však 
našel zalíbení v cestování, které nenabízí vše-
možnou péči o náročného turistu. Vyhledává 
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spíš oblasti, které ještě zůstávají nedotčené 
turistickým průmyslem.   V roce 1996 začal 
v hornatých oblastech Turecka, Rumunska, 
následující roky si prošel oblasti v deltě Du-
naje. S partou mutěnických kamarádů zavítal 
v roce 2002 poprvé do oblasti, která leží 
v severozápadní části Rumunska a nazývá se  
Banát. ( oblast Banátu zasahuje i do Srbska 
a Maďarska). Nachází se zde šest vesnic, 
které obývají čeští osadníci, kteří do tohoto 
kraje přišli v polovině 19. století. Krajané si 
do dnešních dnů zachovali jazykovou čistotu 
a zvyky. 

Prostředí tohoto kraje pana Havlíka na-
tolik zaujalo, že od té doby tam zavítal již  
patnáctkrát. Cestuje sám, převážně vlakem 
a po oblasti i autostopem. Během návštěv 
navázal několik přátelství. Bydlí v rodinách 
a vypomáhá v domácnostech. Rád se vrací 
a pozoruje jak se život i v tomto kraji mění. 
Z dnešního pohledu je to chudobný kraj 
s nedostatkem pracovních příležitostí.  Na 
druhé straně srdeční a pohostinní  obyvatelé, 
kteří žijí životem, jaký v našich krajinách vedli 
naši předci do poloviny 20. století. Převažuje 
zemědělský způsob domácích hospodářství. 
Po ulicích jezdí koňské i kravské potahy. 
V ranních hodinách vychází na náves doby-

tek, který obecní pastýř odvádí na pastvu. 
Sklizňové práce se provádějí s minimem 
techniky. Mladí lidé odcházejí za prací do 
měst i do zahraničí, část i do naší republiky. 
Zůstávají starší obyvatelé, kteří věří, že po 
zlepšení životní situace se mladí do rodných 
vesnic navratí. 

Pan Havlík se do tohoto kraje bude vra-
cet i v příštích létech. Doufá, že zde bude 
i nadále potkávat příjemné obyvatele, kteří 
i přes tlak rumunského prostředí si zachovají 
český, trochu archaický jazyk a hlavně, že 
přírodní krásy zůstanou nedotčeny invazí 
turistického průmyslu. Poznat kraj, kde jako 
by se zastavil čas, kde většina obyvatelstva 
žije podobným způsobem jako naši předci, 
by doporučil všem, kteří mají rádi přírodu 
a nenechávají se strhnout hektickou, stále 
více konzumní společností.      

Petr Plchut

Petr Havlík s paní Amálkou ze Šumice
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Z historie OBCE
Johanité a jejich hrad Orlov

(Výlet do míst, souvisejících s dalekou historií i našich Mutěnic)

Johanité, Kř titelé, Maltézský rytířský 
řád – vznikl roku 1048 při špitálu sv. Jana 
v Jeruzalémě. Roku 1291 přesídlil na Kypr, 
roku 1309 na Rodos, 1530-1798 sídlil na 
Maltě (odtud poslední jeho název). Je činný 
dodnes. Do českých zemí přišel v roce 1158, 
tedy  před 860ti lety. Jejich komendy byly 
nejdříve v Praze, ve Strakonicíh, v Českém 
Dubu. Když vznikaly jejich komendy na Mora-
vě, náleželo jim již na konci 12. století území 
kolem Ivanovic na Hané. V jejich blízkosti si 
někdy ve 13. století vystavěli na úzkém ost-
rohu v lese nad vsí dnešních Orlovic řádový 
svůj hrad ORLOV. Ten byl sídlem komendy …

Zatím co v publikaci Vladimíra Nekudy 
a Josefa Ungera „Hrady a tvrze na Moravě“, 
vydané roku 1981 není o hradu ani zmínka, 
hned v první knize („Jižní Morava“) velkého 
souboru sedmi knih s názvem „Hrady, zámky 
a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezku“, 
vydaného téhož roku 1981, je hrad ORLOV 
na straně 181 popsán: Nachází se 8 km 
jihovýchodně od Vyškova, jižně od Ivanovic 
na Hané. V roce 1302 je tu zmiňován jeho 
komtur Petr ze Salzy, roku 1362 pak Radslav 
Řemdich z Malešova atd.

Pod Komendu Orlova patřily i naše Mu-
těnice. Bylo to v době počátků husitských 
válek. Během husitských válek se však začal 
majetek Johanitů na Moravě pomalu rozklá-
dat. Králové dávali jejich zboží do zástavy, 
a to bylo postupně zcizováno.

Naše ves Mutěnice se poprvé připomíná 
jako majetek místních vladyků. Bylo to v roce 
1368. Vladyky tehdy byli Bolek a Ješek 

z Mutěnic. Už v téže době patří ves řádu 
Johanitů. Protože měli své hlavní sídlo až ve 
Strakonicích, v Čechách, nejprve ves pro 
vzdálenost nespravovali sami, ale ji prona-
jímali. Nájemce byl tehdy zeman Přech (tj. 
Přemysl) z Mutěnic. Ten měl svou tvrz asi 
někde v těch místech, kde je nyní Obora 
a fara. Pod komendou Orlova nebyly Mutě-
nice dlouho, protože byla samotná komenda 
Johanitů vytvořena i v Mutěnicích. Komturem 
se tu stal Petr z Valečova.

Osudu zcizování majetku Johanitů neušel 
ani statek orlovický. Orlovická komenda za-
nikla během husitských válek. V začátku 15. 
století získal ještě hrad král Zikmund (žil 1368 
– 1437), ale Orlov byl za válek česko-uher-
ských v druhé polovině 15. století rozbořen: 
V roce 1482 se již připomíná jako pustý. Ves 
Orlovice (pod hradem) s hradiskem Orlova 
náležely pak ke zboží ivaneckému, později 
ke statku moravsko - pruskému (Moravské 
Prusy). Od roku 1590 pak vlastníkům Boha-
tých Málkovic.

   Ale současný kostel sv. Václava nad vsí 
Orlovice (konečnou nynější podobu získal 
roku 1785) byl původně hradní kaplí. Takže 
památka na Orlov tu zůstala. Potažmo i na 
komendu johanitů pod níž jistou dobu patřili 
i Mutěnice!

P:S.
Komenda v Mutěnicích tu z hradu Orlova 

však přežila. Za husitských válek byla ves-
nice i s tvrzí téměř zcela zničena, ale byla 
znovu obnovena a v polovině 15. století 
znovu ještě náležela johanitskému řádu. Ti 



19

Příspěvek ke dni vzniku samostatného  
československého státu

ji zastavili lénem Mikuláši Bystřici z Ojnic, 
roku 1464 ji vlastnila Markéta z Ojnic, od 
roku 1480 náležela jako léno Johanitům 
k Hodonínu. Až konečně roku 1537 ji Joha-
nité prodali držiteli Hodonína Janu z Lipé do 
vlastnictví, čímž se Mutěnice staly součástí 
hodonínského panství.

Do Orlovic se dostanete nejkratší cestou 

z Nesovic, která leží na silnici č. 50 Brno 
– Uherské Hradiště, 7 km za Bučovicemi. 
Nesovice jsou známé nádherným torzem 
zámku italské renezance s názvem „Nové 
Zámky“. Kolem něho severně vede silnice č. 
429. Hned po třech kilometrech od Nesovic, 
za Milonicemi odbočíme doprava na silnici č. 
5029 na Uhřice u Milonic a po ní stále, 5 km 
přes Nové Hvězdlice do Hvězdlic. Odtud 
stále po úzké silničce č. 5029, polní, ale as-
faltové, pokračujete severoseverovýchodním 
směrem přes několika málo domkovou osadu 
Zdravá Voda a severně od Orlovic. Nad vsí 
již vidíme kostel, ke kterému z vesnice vede 
pěkná silnička. Kolem kostela je hřbitov a ko-
lem něho znatelné valy a příkopy hradiska, 
tedy původního hradu Orlov. Z Bučovic do 
Orlovic je to zhruba 22 kilometrů. Kromě 
bučovického zámku a Nových Zámků v Ne-
sovicích, které jsou otevřeny k návštěvě 
mimo pondělí, vám kostel v Orlovicích musí 
otevřít kostelník.

A pozor! Cesta v zimním sněhovém období 
z Hvězdic do Orlovic nemusí být sjízdná. Do 
Orlovic pak jedině přes Vyškov, Topolany, 
Prusy a Moravské Málkovice. Šťastnou 
cestu!

Ing. Jaroslav Mihola

Proč Garrigue Masaryk?

Všichni víme, že T.G. Masaryk si ke svému 
jménu připojil i jméno své manželky Char-
lotty. Málokdo ale ví, jak k němu přišla sama 
Charlotta.

Charlotta (1850 – 1923) pocházela po 
svém otci Rudolfu Garrigue  (1822 – 1891) ze 

staré jihofrancouzské protestantské rodiny 
hugenotů. Byli to francouzští kalvinisté. A ti 
byli v 16. a 17. století tvrdě pronásledováni.

V provensálské oblasti se nachází histo-
ricky známá oblast silně zarostlá křovinami, 
zvaná Garrigues. Garrigues byla tehdy pro 
tento svůj charakter velmi dobrým úkrytem 
pronásledovaných protestantů.
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Později se stalo místním zvykem, že všichni 
obyvatelé této oblasti připojovali ke svému 
jménu i název této oblasti – Garrigues, ze 
které pocházeli. Z takové rodiny tedy byl po 
svých předcích i otec Charlotty a odtud tedy 
původ jejich jména.

Tomáš Masaryk pak podle jejich zvyklostí 
a na znamení úcty ke své ženě, přijal i on toto 
jméno. Kdysi se o Charlottě vyjádřil: „Charlii 
děkuji za vše, co pro mě udělala. Bez ní bych 
nemohl dosáhnout toho, čeho jsem dosáhl, 
že bych se byl nevyvíjel, jak jsem se vyvinul!“

Tedy i díky podpoře své ženy se TGM stal 
prezidentem, ač ono si však tohoto vítězství 
neužila. Zemřela v Lánech 13. května 1923.

Ing. Jaroslav Mihola

Jediný pomník Charlotty G. Masaryková v ČR 
postaven v roce1926 v obci Hutisko-Solanec

Š KO L S T V Í
Účast žáků ZŠ v matematických soutěžích

V jarních měsících se konaly na naší ško-
le tradiční matematické soutěže. Klokan, 
který je celorepublikovou soutěží a školní 
kolo Pythagoriády, z něhož je možné po-
stoupit do okresního kola.

Ze školního kola Pythagoriády 5. ročníku 
do okresního kola postoupili nejúspěšnější 
řešitelé s více než 12 body z 15 možných 
bodů. Z 5. ročníku postoupili Michal Šu-
cha, Justýna Jedličková a Matyáš Mokru-
ša. Ze 7. ročníku postoupil Michal Veselý 
s 10 body. Vojta Šmýd z 5. ročníku, jenž byl 
také úspěšným řešitelem, se bohužel ne-
mohl zúčastnit okresního kola pro nemoc. 

Ze všech účastníků byl nejúspěšnějším 
řešitelem v okresním kole, které se v květnu 
konalo na ZŠ Očovská v Hodoníně,  Michal 
Šucha s 12 body z 15 možných bodů.

V matematickém Klokanu nejlepšími 
řešiteli v kategorii Cvrček ze 3. ročníku 
byl Vojtěch Prchal a Jaroslav Prchal, v ka-
tegorii Klokánek ze 4. ročníku Ondřej Fotr, 
v kategorii Benjamín ze 7. ročníku Jitka 
Kmentová, v kategorii Kadet z 9. ročníku 
Lenka Trávníková a David Gotz. 

Bodový průměr v jednotliv ých kate -
goriích ve srovnání s celorepublikovým 
průměrem:
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Pinkerton

Kategorie ZŠ Mutěnice
celorepublikový  

průměr

Cvrček 56,6 38,8

Klokánek 79 58

Benjamín 43,7 48,2

Kadet 45,5 44

Z výsledků matematických soutěží i osob-
ních zkušeností bych ráda zmínila nebojác-
nost, otevřenou mysl různým řešením i lo-
gickou úvahu, které jsou v posledních letech 
v matematice u žáků na vzestupu. Především 
vlivem metod Hejného matematiky. 

Všem účastníkům gratulujeme a těšíme se 
na další ročníky.

Mgr. Lada Buchtíková

Víte, co je kordula?
Jaký je rozdíl mezi harmonií a harmoniem? 

Který český sportovec získal jako první 
zlatou medaili na ZOH? Takové a jiné otázky 
prověřovaly znalosti žáků v letošním již dru-
hém ročníku vědomostní soutěže Pinkerton. 
V pěti kolech odpovídali korespondenčně 
na celkem padesát otázek z nejrůznějších 
oborů lidské činnosti. V nejednom případě 
byli rádci rodiče i prarodiče, učebnice i oblí-
bený strýček Google. Do soutěže se zapojilo 
téměř 40 dětí od pátého po devátý ročník. Do 
závěrečného finále jich postoupilo 33. V něm 
žáci prokázali, kolik si toho zapamatovali 
a zhodnotili, jak se jim soutěž líbila a co jim 
přinesla. Většinou oceňovali pestrost otázek, 
nahlédnutí do oblastí, které nejsou součástí 
běžného vyučování i skutečnost, že se na 
řešení podíleli i rodiče. U všech byl ale na 
prvním místě fakt, že odměnou pro úspěš-
né řešitele bude stejně jako loni závěrečný 
výlet. A protože loňský jednodenní dopadl 
na jedničku, byl letošní odměnou výlet dvou-
denní. O financování se podělil Klub rodičů 
(doprava) a rodiče žáků (ubytování, strava, 
vstupenky). “Pinkertoňáci“, jak si sami sou-

těžící říkají, navštívili pevnost Josefov, Kuks, 
Babiččino údolí, muzeum stavebnice Merkur 
a ještě zvládli túru po Adršpašských skalách. 
Cestou domů pak všichni smlouvali, aby byla 
soutěž i výlet příští rok zase. Již dnes víme, 
že se jim přání vyplní.
     

Mgr. Hana Lenertová
Mgr. Blanka Fikrová
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Návštěva Prahy na konci devátého roční-
ku bývá vždy dlouho očekávaným zpestře-
ním školního života. A tak jsme do této fáze 
pokročili i my, letošní žáci devátého ročníku, 
kteří poctivě ukládali již dlouho před touto 
událostí peníze do třídního fondu a netrpě-
livě vyhlíželi daný termín odjezdu plánovaný 
na 23. května. 

Cesta autobusem po vyhlášené dálnici 
D1 se zvládla bez problémů a čekali jsme 
s obavami, jak bude vypadat naše ubyto-
vání. Realita však předčila naše očekávání 
a hostel v Holešovicích můžeme vřele do-
poručit. Památkami přeplněnou Prahu jsme 
si začali ihned prohlížet. Zavítali jsme na 
Vyšehrad, prošli tamější hřbitov a zastavili 
se u hrobů významných osobností. Odtud 
jsme viděli krásné panorama Pražského 
hradu i řeku Vltavu, u níž jsme později 
krmili labutě i kačeny. Cestou zpět jsme 
prošli kolem Národního divadla, pokračovali 
Národní třídou a zhlédli i velký monument 
Franze Kafky.

Druhý den jsme se vydali na Petřín a na-
vštívili i zrcadlové bludiště, ve kterém jsme 
si zadováděli. Kdo vystoupal po 299 scho-
dech na samotnou věž, musí uznat, že po-
hled z ní za to stál. Dalším cílem byl Pražský 
hrad se sv. Vítem a Staroměstské náměstí 
s orlojem, který je bohužel zrovna ve fázi 
oprav. Nemohli jsme však na naší cestě vy-
nechat ani Karlův most a Václavské náměstí. 
Večer už byl ve znamení kultury, a to ve Zlaté 
kapličce, kde byla na programu opera Anto-
nína Dvořáka Rusalka. I když někteří z nás 
operu zažili poprvé, samotná přítomnost na 
tomto významném místě dodávala každému 
vznešený pocit a nezapomenutelný zážitek.

Třetím dnem se přiblížil i náš odjezd, ale 
stačili jsme ještě projít Václavské náměstí, 
koupit nějaký suvenýr a vydat se opět na 
přeplněnou dálnici k domovu. Pokud se 
podíváme na hodnocení jednotlivými žáky, 
lze je shrnout zhruba do dvou skupin – jedni 
se nebojí výlet popsat jedním slovem jako 
„bomba“, druzí, co se řídí zásadou „očeká-
vej vždy nejhorší“, byli příjemně překvapeni. 
I když nachozené kilometry po Praze byly 
v našich nohách znát ještě několik dní po 
příjezdu, určitě přebolí při pomyšlení, že to 
byl opravdu ten poslední čas, který jsme 
spolu jako kolektiv mohli strávit…

Mgr. Milan Kovář a žáci IX.A

Výlet do Prahy
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Sportovec roku 
celoroční soutěž žáků 5.-9. tříd

V hodinách tělesné výchovy využíváme 
různé soutěže z atletiky, z herních činností 
i  gymnastiky, abychom porovnali pohybové 
dovednosti a tělesné výkony mezi jednotli-
vými žáky. Víceúčelové hřiště u školy a tělo-
cvična disponují sektory pro mnoho různých 
disciplín, a tak během celého školního roku 
lze pozorovat u žáků nejen zlepšování tech-
niky, ale i zlepšování samotných naměřených 
výkonů. Během školního roku se soutěžilo ve 
sprintech, vytrvalostních bězích, ve skocích, 

hodech, ale také v obratnostních a  doved-
nostních disciplínách.

Na začátku měsíce června 2018 jsme 
vyhlásili konečné výsledky Olympijského 
víceboje a ocenili 3 nejlepší žáky a žákyně 
5.-9. tříd.

A kdo jsou ti nejlepší sportovci roku? Do-
čtete se v přiložené tabulce.

Všem úspěšným sportovcům gratuluje-
me!!!

Mgr. Milan Kovář

Nejlepší sportovec šk. roku 2017-2018

1. místo 2. místo 3. místo

5. roč.
Lamáčková Natálie Götzová Markéta Petrčková Kristýna

Holešínský Ondřej Štětka Jan Veselský Vojtěch

6. roč.
Třeštíková Nikola Šottlová Natálie Bílková Nela

Mokruša Lukáš Kabela Jiří Esterka Šimon

7. roč.
Froňková Kateřina Ilčíková Theodora Lániková Jana

Holešínský Kryštof Burian Matouš Lamáček Matyáš

8. roč.
Dvoracká Lenka Vašíčková Tereza Šuchová Kateřina

Knedlík Matyáš Žalmánek Radim Hodes Vojtěch

9. roč.
Froňková Kristýna Burianová Natálie Maleňáková Emily

Mokruša Marek Buchta Ondřej Lamáček František
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Kam po ukončení základní školy?

Ve školním roce 2017/2018 ukončí v ZŠ 
a MŠ Mutěnice povinnou školní docházku 
celkem 32 žáků.

Žáci měli možnost podat 2 přihlášky. 
Podali: Obě ukončené MT 19 žáků, obě 
ukončené VL 13 žáků.

Maturitních obory, ve kterých budou naši 
žáci studovat (4leté studium)

Gymnázium 4leté   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2
Technické lyceum  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3
Hotelnictví a cestovní ruch . . . . . . . .3
Předškolní a mimoškolní pedagogika   .  .2
Technik silnoproudých zařízení   .  .  .  .  .1
Stavebnictví  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1
Mechanik-elektronik IT . . . . . . . . . .1
Informační technologie . . . . . . . . . .1
PC sítě a kybernetická bezpečnost   .  .  .1
Sociální činnost  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1
Obchodní akademie . . . . . . . . . . .1

Nutriční asistent  . . . . . . . . . . . . .1
Grafický design   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1

Učební obory (3leté studium)

Elektrikář-silnoproud . . . . . . . . . . .3
Instalatér . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Autoelektrikář   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1
Elektrikář . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Truhlář  . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Kuchař-číšník   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1
Cukrářka . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Vlásenkář, maskér . . . . . . . . . . . . 

Žáci maturitních oborů byli přijímáni na 
základě dosažených studijních výsledků v 8. 
a 9. ročníku a výsledků písemných zkoušek, 
žáci učebních oborů jen na základě dosaže-
ných studijních výsledků v 8. a 9. ročníku. 
Všichni žáci byli přijati ke studiu v prvním kole 
přijímacího řízení.

Mgr. Blanka Fikrová, VP

Galerie na chodbě

Ve čtvrtek 17. 5. 2018 proběhla v budově 
ZŠ Mutěnice v ryze ženském duchu verni-
sáž výstavy fotografií bývalých žákyň školy 
Kateřiny Prátové a Veroniky Šeďové pod 
názvem Čtyřdobí.

Projekt Čtyřdobí je společnou prvotinou 
fotografky Kateřiny a stylistky a vizážistky Ve-
roniky. Vznikal v letech 2016/17 a tématem 
jsou čtyři roční období, které na fotografiích 
představují čtyři ženy. Autorky jako modelky 
záměrně nevybíraly mladé slečny, ale mladé 

maminky. Chtěly jim vzdát hold, podpořit 
jejich sebevědomí, probudit v nich krásu 
a dokázat, že žena mateřstvím neztrácí, 
naopak se stává bytostí plnou všeho úžas-
ného a pozitivního. Lokality pro fotografování 
vybíraly z nejkrásnějších koutů jižní Moravy, 
mnohé opakovaně, aby vynikla krása místa 
v průběhu času.

Přestože je vystavená kolekce výsledkem 
zájmové činnosti obou autorek, jistě není 
vyloučeno, že se s jejich dalšími projekty 
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budeme i v budoucnu setkávat. A možná se 
i vydají na samostatnou uměleckou dráhu. 

V kulturním programu rovněž vystoupily 
ženy. Vokální skupina z Dolních Bojanovic 
s příhodným názvem 4BAB sklidila za svůj 
výkon zasloužené ocenění.

Výstava potrvá do konce června.

Mgr. Blanka Fikrová

Den dětí ve školce s Dračím úsvitem

Radost, veselí a smích patří hlavně dětem 
v jejich bezstarostně plynoucích dnech. Jak 
tedy oslavit jejich svátek, aby radosti a smí-
chu bylo ještě víc?

V mateřské škole nás letos napadlo pozvat 
ke Dni dětí skupinu šermířů a sváteční den, 
tak trochu jiný, byl na světě. Přesně 1. června 
v pátek odpoledne se zahrada před školkou 
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proměnila v hradní dvůr plný dobových 
atrakcí. Bylo to jako v pohádce. V podhradí 
se potkávaly princezny s rytíři, kuchtíci s lou-
pežníkem, selky a krajánek s královským 
pokladníkem. Bílá paní nás všechny s radostí 
přivítala a pozvala děti k veselým oslavám.  

Skupina šermířů „Dračí úsvit“ z Hodonína 
se svými meči, terči, luky a šípy byla při-
pravena pod stromy a v dobovém rytířském 
oblečení předvést své šermířské umění. Děti 
měly možnost si kromě zhlédnutí ukázky šer-
mu vyzkoušet střelbu z luku do připravených 
terčů a osahat si různé dobové zbraně.

V dalších částech zahrady na ně čekaly 
selky a krajánek s ochutnávkou ovoce a také 
podkoní s dřevěnými koníky, na kterých se 
uskutečnily závody. Naskládat celou pro-
ložku oříšků za pomoci kleštiček chce také 
hodně trpělivosti. Na malovaném hřišti děti 
potkaly kuchtíka, který pro ně přichystal 
pánve s palačinkami pro šikovné obracení 
a vajíčko na lžičce pro perfektní rovnováhu. 

V altánku na ně číhali loupežník a královský 
pokladní. Tady si děti mohly vlastnoručně 
vyrobit historický dukát. Za odměnu si ještě 
odnesly sladký mls.

V zadní části zahrady měly možnost projet 
se na konících. Pan Víťa Holešínský osedlal 
svého krotkého hnědáka i bělouše. V do-
provodu sedláků z „Gencmorku“ odvážlivce 
povozil. 

Podvečerní opékání špekáčků završilo 
dětské odpoledne a svátek dětí byl patřič-
ně oslaven. Všichni zúčastnění odcházeli 
příjemně unavení, a hlavně spokojení, což 
bylo poznat z jejich úsměvů a poděkování. 

Za mateřskou školu napsala 
Jana Mráková
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K U L T U R A

Mutěnická rozhledna 

Dne 13. května 2018 se i Mutěnice zařa-
dily do velké skupiny obcí, které se mohou 
pochlubit tím, že kromě cest, chodníků 
a silniček si návštěvníci naší obce mohu pro-
hlédnout naši vesnici a širé okolí z rozhledny, 
která umožňuje pohled do širokého okolí 
naší vinařské obce Mutěnice. V dáli vidíme 
Bílé Karpaty, Chřiby i s hradem Buchlov. 
Hezky je vidět i celý hřbet naší asi nejzná-
mější pahorkatiny Pálava, a když se ještě 
trochu pootočíme, dohlédneme Babí lom 
u Strážovic. Jako na dlani vidíme dubňanské 
búdy i s jejich vinohrady. Tento pohled se 
bude určitě měnit v každém ročním období. 
Hlavně vinice se mění. V létě krásná zeleň 
a pak hlavně podzim vymýšlí nejrůznější 
barvy našich vinohradů.

Toto zařízení, jak ostatně je vidět, když 
o víkendech potkáváme my, kteří pracuje-
me ve vinici, celá procesí návštěvníků, kteří 
putují na vrchol Vyšicka s rozhlednou, bude 
atrakcí a ozdobou našeho regionu. Až se 
ještě upraví okolí kolem věže, bude jen málo 
návštěvníků naší obce, kteří přes naše krás-
né vinohrady nedoputují k tomuto objektu. 
Tento záměr, postavit tuto stavbu se rodil 
poměrně těžce. Jak ostatně řekl starosta 
naší obce pan Dušan Horák, když slavnostně 
zahajoval provoz. Celých šest let trvalo, než 
se vyřídily všechny záležitosti, jako je třeba 
výkup pozemků, když jenom vůbec najít ma-
jitele a přemluvit je k prodeji dalo dost práce. 
Velkým zádrhelem bylo také získat povolení 
ke stavbě, protože v blízkosti rozhledny vede 
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ropovod a plynovod. Bylo potřeba překonat 
i další překážky, včetně i různých lidí. Nako-
nec se vše vyřešilo a architektonicky zdařilá 
stavba spatřila světlo světa.

Snad ještě pár technických detailů.
Výška rozhledny: 12 m
Nadmořská výška: 266 m
Zeměpisná šířka: 48.920 522 N
Zeměpisná délka: 17.021 746 E
To pro ty, co hledají v navigaci.

A závěr
Vzhledem k robustní konstrukci věže je 

životnost určitě vysoká. O návštěvnost při 
nejrůznějších akcích naší obce bude určitě 
postaráno. Podrobnosti si každý už dnes 
může najít na stránkách českých rozhleden 
http://www.rozhlednovymrajem.cz/ .

Važme si věcí, které naši obec zviditelňují 
a tvoří ji zajímavou, nemusí přece jít vždy jen 
o praktické věci …chodníky, silnice, proti-
povodňové zábrany, ale i o věci zkrášlující 
a zviditelňující, a o to v tomto případě jde.

Pavel Trávník

Michal Nesvadba 

V pátek 8. června proběhlo divadelní vy-
stoupení známého herce, baviče a mima 
Michala Nesvadby v amfiteátru Pod Búdama 
v Mutěnicích.  Od roku 1999 se tento herec 
věnuje především zábavným programům 
pro děti. Je protagonistou pořadu na ve-
řejnoprávní televizi ČT Kouzelná školka, 
který patří svojí sledovaností u dětí mezi 
jedny z nejúspěšnějších pořadů. Michal 
Nesvadba své pestré programy pro děti 
pravidelně mění a vyjíždí s nimi mezi děti 
po celé České republice a zahraničí.  Jeho 
vystoupení s lepicí páskou, se kterým se 
představil také na festivalu v Japonsku, 
se stalo již legendárním.  Program Michal 
je kvítko, se kterým se Michal Nesvadba 
v našem amfiteátru přestavil, nenechal děti 
ani minutu v klidu. Téměř v tropickém počasí 
předváděl své kousky s lepící izolepou a děti 
se rozhodně nenudily. O tom, že to Michal 
s dětmi umí, bylo vidět především na pó-
diové spolupráci. Od začátku až do konce 
vystoupení vybrané děti spolupracovaly 
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s bavičem na pódiu a společně bavily vypro-
daný mutěnický amfiteátr. Toto představení 
proběhlo netradičně v pátek, protože všech-
ny programy tohoto oblíbeného dětského 
baviče jsou beznadějně vyprodány. Již ně-
kolikrát jsem se zmínil, že kultura se nedělá 
pro peníze a poděkoval jsem také celému 
zastupitelstvu, které v rozpočtu obce vyčle-
nilo a schválilo slušné finance pro pořádání 
kulturních a společenských akcí na letošní 
rok. Proto bylo také vstupné na tento pro-
gram pro všechny děti zdarma a doprovod 
měl symbolické vstupné 50,- Kč. Běžně 
vystoupení na programy tohoto baviče stojí 
pro všechny minimálně od 150,- Kč. Po vy-
stoupení jsme byli pochválení za vstřícnost 
a pohostinnost, se kterou se herec běžně 
nesetkává. Prostředí, kde se amfiteátru Pod 
Búdama nachází, je dle mého názoru tím 
nejlepším místem pro pořádání jakýchkoliv 
kulturních a společeských akcí. 

Touto cestou bych chtěl také připomenout 
část programu, který není tradiční.  Mimo 
běžné akce nás čeká koncertní večer v rám-
ci Cyrilometodějských oslav v sobotu 7.7. 
2018, kdy v mutěnickém amfiteátru vystoupí 
jedna ze současných nejpopulárnějších 
kapel MIRAI. Jako předkapela se představí 
kapela Ken Allen z Čejkovic a festivalový ve-
čer dohraje oblíbená kapela Šroti z Dolních 
Bojanovic. V sobotu 21. července pak pro-
běhne jedinečný koncert legendární kapely 
HOLKI a dohraje olides diskotékou neméně 
populární DJ Luděk Ptáček. Vrcholem le-
tošního programu bude další doufám, že již 
tradiční hudební mezinárodní festival MEZI 
SKLEPY, kde se můžete těšit od 14.00 hod 
na spoustu kapel. Jako hlavní hvězdy se 
představí kapely VIDIEK (SK), ZOČI VOČI 
(SK), PRAGO UNION & BAND(CZ) s nesku-
tečným showmanem DJ KATO a kapela MU-
CHA (CZ). Chybět nebudou kapely VELKÁ 
SVAČINA s domácím mutěnickým zpěvákem 

Michalem Vaňkem (člen kulturní komise naší 
obce), Vrbovskí Vítazi (SK) nebo populární 
chlapecká kapela BLACKSTRAS BAND, 
která celý festival odstartuje. Vstupné na 
tento festival je opravdu bezkonkurenční. 
V předprodeji si vstupenky můžete zakoupit 
za 300,- Kč a na místě pak za 350,- Kč.  
Závěrem chci dodat, že nejlepší vizitkou pro 
pořadatel jakýchkoliv akcí je návštěvnost. 
Ne pro potencionální zisk, ale pro pocit za 
dobře odvedenou práci. Věřím, že všichni 
v případě svého volna naše akce navštívíte 
a budete spokojeni. Navíc letošní program 
obohatí všechny ubytované a návštěvníky 
naší obce.

Marek Ištvánek
zastupitel a člen kulturní komise
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Výstava vín 2018

 
Také v letošním roce uspořádal Vinařský 

spolek Mutěnice tradiční výstavu vín.
Na letošní výstavu jsme se připravovali 

trochu s obavami. Jednak si s námi příroda 
v některých lokalitách opět trochu pohrála 
v podobě jarních mrazíků a suchého léta a za 
druhé jsme neměli jistotu, kde se vlastně vý-
stava uskuteční. Obojí však dopadlo dobře. 
Réva se statečně s nepřízní počasí vyrovnala 
a v konečné fázi jsme sklízeli hrozny, ze 
kterých vinaři vyrobili velmi kvalitní víno. To 
nakonec mohli posoudit návštěvníci letošní 
výstavy. Naštěstí se vyřešil i technický pro-
blém s místem konání výstavy. Jen těžko si 
dovedu představit, že by se měla tato akce 
konat jinde než v areálu „Sklepy Jarošek“.

Oproti loňským 892 vzorkům, jich letos 
vinaři dodali 1016. Takže po roce byla opět 
překonána ona magická tisícovka. Z tohoto 
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Den otevřených sklepů 2018

množství bylo 658 bílých, 193 červených, 
97 růžových a 68 vzorků vín starších roč-
níků.

Degustace se konala 25. března v jídel-
ně základní školy. Vína byla rozdělena do 
29 komisí s 74 degustátory ( 52 z Mutěnic 
a 22 přespolních). Vzorků bylo sice více, 
ale vinařů k bodování přišlo, bohužel,méně, 
což se projevilo na sestavování komisí, kdy 
u třinácti stolů seděli jenom dva degustátoři.

Každopádně bych rád využil tohoto pří-
spěvku k poděkování všem vinařům za účast 
na degustaci a dodaná vína na výstavu, OÚ 
a ZŠ Mutěnice za podporu této akce a všem, 
kteří se jakkoliv podíleli na její organizaci. Vi-
nařům přeji dobré počasí, hodně trpělivosti 
a kvalitní hrozny, abychom si mohli i na příští 
výstavě vín připít na zdraví.

František Dubina
předseda Vinařského spolku

 V sobotu 21. dubna se konal v mutěnických 
búdách jubilejní X. ročník dne otevřených 
sklepů. Své sklepy otevřelo 39 místních 
vinařů. Naštěstí se nepotvrdily loňské 
prognózy ohledně zavádění EET i pro 

vinaře. Díky některým rozumným a hlavně 
problematiky znalých poslancům našeho 
parlamentu, se podařilo tuto záležitost odložit 
k dopracování a vůbec k přehodnocení 
celého nastavení systému.
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Protože se jednalo o jubilejní ročník, pořa-
datel akce spolek Búdy Mutěnice, se snažil 
něco vylepšit a zatraktivnit. Účastníci dostali 
mnohem kvalitnější degustační skleničky 
a v různých místech areálu bylo možné se 
podívat, popř. i vyfotit se se živými sochami, 
které nám zde ztvárnila umělecká skupina 
SINELA manželů Rylkových  z Mutěnic. 
V odpoledních hodinách se uskutečnil zcela 
neformální koncert lounské rockové skupiny 
PARALET. Klasický rock 70. – 80. let byl 
v podání zapálených muzikantů tohoto hu-
debního žánru skutečně zajímavým zážitkem. 
Večer se v party stanu konala tradiční bese-
da u cimbálu.  Letos zahrála CIMBÁLOVÁ 
MUZIKA MICHALA MILTÁKA  ze Strážnice.

Průběh a atmosféru celého dne velmi 
kladně ovlivnilo nádherné, téměř letní po-
časí. To se velkou mírou podepsalo také na 
účasti. Poprvé v krátké historii konání dne 
otevřených sklepů překročil počet platících 
návštěvníků tři tisícovky. Je to číslo úctyhod-
né, ale na návalech nebo čekacích dobách 

v jednotlivých sklepích se nijak zvlášť nepro-
jevilo. Pokud se počet účastníků na tomto 
počtu ustálí, v což všichni věříme, bude nutné 
řešit nově dopravní situaci Pod Búdama, pře-
devším na ulici Vinařská v úseku od odbočky 
na fotbalový stadion po ulici Spojovací.

Z ohlasů lidí, kteří se zde sešli z celé 
republiky, Slovenska, USA a dalších zemí, 
je patrné, že se jim v Mutěnicích líbí. Líbí se 
jim jedinečný areál sklepů Búdy, jeho upra-
venost, vybavenost a pořádek. Další plus, 
které mají naši vinaři, je ochota a vstřícnost 
povykládat si o víně, vysvětlit různé techno-
logické zásady při výrobě vína, pěstování 
révy vinné, jako základního produktu pro jeho 
výrobu. To se časem projevuje tím, že se do 
Mutěnic vracejí a  kupují si naše mutěnická 
vína. Tím vlastně pomáhají vinařům zlepšovat 
se, modernizovat, jednoduše dělat vinařinu, 
která baví. 

Vladimír trávník
předseda  Búdy Mutěnice, z. s.

Mutěnský Biatlon
Třetí ročník Mutěnského Biatlonu byl od-

startován 12. května v 9 hodin. Odvážlivci, 
kteří přišli zkusit své síly, se shromáždili na 
registraci, kde zadali své jméno a věk pro 
zařazení do jednotlivých kategorií. Odmě-
nou jim byla poukázka na skvělou palačinku 
a pití. Každé dítě si také mohlo zaskákat na 
skákacím hradu. Po zaregistrování zbývalo 
jen čekat, až se z repráku ozve jeho jméno. 
Po vyhlášení se daní závodníci připravili na 
startu. Nervozita pomalu stoupala, dokud 
neuslyšeli zvuk startovací pistole. Po příjez-
du na střelnici čekal na každého závodníka 

sympatický mladý muž, který pomohl nabít, 
namířit a vystřelit. Novinkou pro letošní rok 
bylo trestné kolo, které si závodník zakusil 
v případě nepovedené střely. Po příjezdu 
do cíle už jen zbývalo čekat na vyhlášení 
výsledků a přišel čas posilnit se palačinkou. 
Věkové kategorie byly různé a pro nebruslaře 
byla připravena volná kategorie. Co si pod 
tímto pojmem představit? Ve volné kategorii 
vítáme jakékoliv nemotorové vozidlo. Fantazii 
se meze nekladou. Letos jsme v této kate-
gorii mohli spatřit malé cyklisty, běžce, ale 
také závodníky na zahradnickém kolečku 
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nebo rudlu. Poprvé za 3 roky jsme vyzkou-
šeli předregistraci na našich webových 
stránkách www.sam-mutenice.cz. Nešlo 
jen o ten malý registrační finanční rozdíl, ale 
hlavně o to, abychom měli alespoň malou 
představu o tom, kolik závodníků čekat a lépe 
se tak připravit. Proto vás prosíme, příští rok 
se nezapomeňte zapojit do předregistrace. 
Závodu se ve všech kategoriích zúčastnilo na 
50 závodníků. Jistě jste si všimli naší krásné 
fotografky. Fotky najdete na facebooku 
SAM Mutěnice nebo na našich webových 
stránkách. Touto cestou bychom chtěli po-
děkovat všem závodníkům, pomocníkům, 
obyvatelům ulice Masarykova za vyčištění 
silnice a sponzorům Obci Mutěnice, Vinařství 
Petr Bíza, rodině Tesaříkových, panu Čepilovi 
a za dva krásné transparenty s logem biatlonu 
děkujeme Kreativnímu ateliéru Kratochvíl, 
Pavlu Esterkovi, Jaromíru Flášarovi a Jendovi 
Froňkovi. Jen nás mrzí, že se našlo několik 
řidičů osobních aut, co nerespektovalo zákaz 
vjezdu, nezastavil je zátaras, ani nezastavili 

na výzvu organizátora a ohrožovali tak závod-
níky na trati. Děkujeme za to, že se aktivně 
účastníte našich akcí. Těšíme se zase příště. 

SAM Mutěnice
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Rodinné centrum Žofka
z pohádky do pohádky 

Kouzelné odpoledne s pohádkovými by-
tostmi pro vás připravilo Rodinné centrum 
Žofka dne 18. května 2018 v areálu základní 
školy. Ranní mraky s odpolednem prořídly, 
ale přesto jich zůstalo tak akorát na to, aby 
nás sluníčko neupeklo.Celou akci zahájilo 
vystoupení Kočovného divadla z Kyjova, 
které svým programem proloženým autor-
skými písničkami plnými humoru, pobavilo 
malé i velké diváky. Po skončení předsta-
vení se návštěvníci mohli vydat na cestu za 
pohádkovými bytostmi. Do startovní listiny 
bylo zapsáno přes dvě stě dětí, a proto bylo 
nutné na startu vytvořit menší skupinky, aby 

se nemuselo dlouho čekat na jednotlivých 
stanovištích.

Nejdříve děti závodily u Večerníčka na 
koloběžkách, loupežník Rumcajs pro jednou 
vyměnil bambitku za kuše a Malá čarodějnice 
vedla florbalovou přípravku. Kdo navštívil Ko-
coura v botách, ten si mohl vyzkoušet, jaký 
je rozhled na chůdách, s Makovou panenkou 
děti navlékaly korálky a od Šmoulů, kde 
potrápily svoji paměť, vedla trasa k vodnici, 
která děti učila chytat rybičky. Kdo proběhl 
Žofčinu opičí dráhu a procvičil postřeh 
u klauna, mohl pokračovat ke Sněhurce, 
kde se malovalo na chodník. Na posledním 
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stanovišti si děti mohly vyrobit odznak s ob-
rázkem naší opičky Žofky. 

Drobné odměny (bonbony, jablka, pitíčka, 
atd.) doplnily energii na cestu mezi jednotlivý-
mi stanovišti a kromě toho čekala na každého 
účastníka v cíli věcná cena. Po celou dobu 
trvání akce byl k dispozici skákací hrad, 
jízda na ponících, případně se kluci a holky 
mohli nechat ozdobit malbou na obličej. 
Hlad a žízeň mohli všichni zahnat dobrotami 
z Žofčina bufetu.

Naše poděkování patří všem dobrovolní-
kům, sponzorům, pracovníkům obecního 
úřadu a vedení školy.

Sponzoři akce:
 CITO CZ, Ing. arch. Řihák Jiří, Swietel-

sky stavební, s.r.o., Josef Vagunda-Drgáč, 
InvestServis, Penzion Na Dědině, Vinařství 
Jakub a Vladimír Trávníkovi, Autodoprava 
Jakub Hodes, Petr Čejka, Skládka Hranič-
ky s.r.o., KDU-ČSL, Zaměstnanci Skládky, 

Lamáčková Dana, Květinářství Štěpánková, 
Mutěnka, Penzion U Urbana, Manželé Ko-
neční, Kovářství Kuja, SHERYL NAILS Šárka 
Komosná, KV Střechy, Lékárna Mutěnice, 
zaReklamou, Thermont Plus, s.r.o., Somat 
group Kopeček, Papírnictví Lenka Vrbová, 
Manželé Pavel a Ludmila Mrákovi, Stolařství 
Libor Joch, Alibi & Co, s.r.o., Palety Mutěni-
ce, s.r.o., Vinotéka U Kočky, Ištvánek Marek, 
Vinařství Mutěnice, Vinospol, Vinařství Ma-
rek Zimolka, Vinařství Marian Vrba, Modré 
vinařství Libor Čížek, Vinný sklep Michal 
Zimolka, Šmýd Winery, Sklep U Zdeny, 
Plchut Petr, Malík Martin, Vinařství Jaroslav 
Joch, Adam Sladký, Retro cukrárna + rodina 
Nová, Tesařství Tihlařík Josef, Autodoprava 
Petr Buchta, ENAPO, CANDY plus, Komínek 
Miloslav, Vrba Milan, LEF Milotice, Janoušek 
František, Jan Pilát a Tomáš Parolek, Vinař-
ství u Bukovských

Iveta Vaňková

Mutěnský gulášfest

26. 5. 2018 byl areál amfiteátru Pod Búda-
ma svědkem neobvyklého klání – Mužáci 
z Mutěnic uspořádali historicky první ročník 
Mutěnského Gulášfestu.

Chlapi z mužského sboru Mužáci z Mutě-
nic se, po loňské zkušenosti s Mužáckým 
gulášfestem, rozhodli uspořádat pro změnu 

místní akci, do které přizvali místní spolky.
Byli osloveni FK Staří páni, dobrovolní 

hasiči, myslivecký spolek, spolek MOTO 
Mutěnice a v neposlední řadě Rodinné cen-
trum Žofka a se svým přispěli samozřejmě 
i pořádající Mužáci.

Všichni zúčastnění dostali za úkol uvařit na 
klasickém kotli cca 30 litrů toho nejlepšího 
guláše, a tak se již ve 12 hodin začalo kouřit 
z kotlů a začala se rozléhat vůně smažené 
cibule.

Každý tým si pro svůj guláš vymyslel přilé-
havý název – Žofka vařila Opičí guláš (podle 
svého loga, kterým je opička Žofka), hasiči 
připravili Hasičsků lišu, motorkáři Motorkář-
ský kotlík atd.
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Už při přípravě libé krmě se snažili některé 
týmy ochránit svá výrobní tajemství a své 
tajné ingredience. Bodejť by taky ne, když 
se jednalo o klání „soutěžní“, kdy podle 
hlasovacích lístečků byl na závěr vyhlášen 
nejlepší guláš.

V 16 hodin pak po slavnostním „otevření“ 
kotlů začala pro návštěvníky degustace 
připravených gulášů. Z toho, že během asi 
hodiny a půl byly všechny guláše pryč, se 
dá usoudit, že se guláše všem povedly. To 
potvrdilo i sčítání hlasovacích lístečků, kdy 
byly mezi jednotlivými umístěními velmi malé 
rozdíly.

Návštěvníci svým hlasováním rozhodli, že 
nejlepší guláš „Srnčí guláš po Mutěnsku“ 
letos připravili mutěnští myslivci. Odmě-
nou jim byla cena v podobě pětilitrového 
ozdobeného demižonu s pravým výborným 
mutěnským Neuburgem.

Po skončení degustace pak na podiu 
amfiteátru nastoupila kapela ChlastandArt 
z Lednice, která nám bezvadně vyhrávala 
až do pozdních nočních hodin k poslechu 
i tanci.

Chtěl bych za pořadatele poděkovat všem 
zúčastněným spolkům za účast při gulášfestu 
a věřím, že se ve stejném termínu (poslední 
květnová sobota) sejdeme opět na dalším 
ročníku. A k tomu, že si to opět užijeme, 
možná přispěje i to, že se nám ozvaly i další 
místní spolky, které projevily zájem se příští 
rok zúčastnit.

Ještě jednou všem veliké díky za guláše, 
mužákům za organizaci a jejich manželkám 
a kamarádkám za vydatnou pomoc.

Za Mužáky z Mutěnic
Milan Mráz
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S O K O L
Jaro je už za námi, tak hurá na prázdniny!

Léto už nám klepe na dveře a všichni se 
už netrpělivě poohlíží po kalendáři, kdy už 
tam skočí ty prázdniny. My v Sokolu jsme 
nezaháleli ani během jara, proto bychom 
Vám rádi na těchto pár řádcích přiblížili, co 
jsme během jara stihli. Kromě pravidelného 
tréninku jsme připravili i dva turnaje pro smí-
šená družstva, které se odehrály na domácí 
palubovce.

V březnu jsme pořádali turnaj ve volejbale 
smíšených družstev, který má tradici téměř 
čtvrt století. Letos jsme pořádali už jeho 24. 
ročník.  Jak už asi víte, poslední dobou se 
nám nedaří obsazovat tento turnaj výhradně 
místními celky, proto jsme pozvali několik 
hostů, a to týmy z Brna a z Kobylí. Turnaj se 
nesl v přátelské atmosféře, nicméně jeden 
z místních celků trpěl dost velkou marodkou, 
a proto byl složen téměř ze samých žen. 

Přesto holky svou kůži neprodaly lacino 
a statečně se rvaly se všemi soupeři, co se 
proti nim postavili. Nicméně to na stupně 
vítězů nestačilo a jejich družstvo skončilo 
čtvrté. Třetí v tabulce se umístil hostující 
tým z Kobylí, na druhém místě byli naši druzí 
hosté, a to Lamíci z Brna. V turnaji zvítězila 
parta kolem paní doktorky Zámečníkové, 
která se nazývá ZÁŠKRT. Už teď se těšíme 
na příští rok, kdy budeme slavit čtvrt století 
volejbalu v Mutěnicích.

V dubnu jsme pořádali volejbalový turnaj 
smíšených družstev, kterého se zúčastnila 
celkem 4 družstva. Domácí Mutěnice, 
loňský vítěz tým Sodovky, složený z hráčů 
Hovoran, Bzence, Kobylí a Kyjova, finalisté 
minulého ročníku Hrnek z Brna a také jedno 
družstvo z Kobylí. Hrál se pěkný volejbal 
s řadou slušných výměn. Systém turnaje 
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zajistil každému z týmů tři zápasy a troufám 
si říci, že tato porce byla na pěknou sluneční 
sobotu tak akorát. Sportovního ducha a chuť 
po vítězství měla všechna družstva, ale tu 
největší potvrdili obhájci triumfu z minulého 
roku družstvo Sodovek. Na druhém místě 
skončilo družstvo Hrnek, třetí byli pořáda-
jící Mutěnice a nepopulární bramborovou si 
odneslo družstvo z Kobylí. 

 Další akcí, kterou jsme navštívili, byl župní 
přebor v atletice a plavání, který se konal 12. 
5. 2018 ve Bzenci v areálu ZŠ. Na tuto akci 
se přihlásily tři děti, které mimo jiné chodí do 
kroužku míčových her: Eliška Vozatárová, 
Josef Jarošek a Jiří Kabela. Celé akce se 
zúčastnilo cca 80 dětí z celé Slovácké župy. 

Nejpočetnější zastoupení měli domácí 
Bzenčané. Z měst a obcí z okolí to pak byly 
např. Dubňany, Vacenovice, Břeclav, Hodo-
nín, Podivín a další. Celá soutěž byla rozděle-
na podle věkových kategorií, takže závodění 
na atletickém oválu a v bazénu mělo ten 
správný náboj. Soutěžilo se v těchto disciplí-
nách Atletika: běh – sprint, střední trať, hod 
kriketovým míčkem a skok daleký. Plavání: 
libovolný styl na 25 nebo 50m dle kategorie. 

Velké gratulace patří naším sportovcům, 
kteří se statečně porvali nejen se soupeři 
v závodě, ale i s náročným počasím, které  
tuto sobotu bylo téměř letního charakteru. 

Eliška se v atletice ve své kategorii umís-
tila na osmém místě, Josef skončil na místě 
pátém a Jirka- ten to celé vyhrál. Takže jsme 
domů vezli zlato! V běžeckých disciplínách 
neměl konkurenci, ve sprintu na 60 m byl 
nejrychlejší a na střední trati, tj. 800 m všem 
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svým soupeřům ukázal záda hned na začátku 
a stylem start-cíl si doběhl pro druhý běžecký 
triumf. Ve skoku dalekém a hodu krikeťákem 
Jirka skončil druhý, což mu stačilo na již zmí-
něnou první příčku. Zdatně bojovali i Eliška 
a Josef, nicméně jejich výkony nebyly natolik 
dobré, aby se posunuli výsledkovou listinou 
směrem k vytouženým stupňům pro vítěze. 
Župní přebor v plavání byl na programu po 

skončení atletické části přeborů. Jako první 
na svůj závod vyrazila Eliška, čekala ji trať 
25m. Na kluky byla připravena dvojnásobná 
trať, tj. 50m. Plavání bylo po celodenním zá-
polení pro mnohé účastníky příjemným osvě-
žením. Nicméně šlo také o celkové umístnění 
a medaile, takže se nic neponechalo náhodě 
a bojovalo se i ve vodě do posledních sil. Pla-
vání nám moc nešlo, nicméně jsme i z tohoto 

závodu přivezli domů medaili, bronzovou. 
Postaral se o ni Jirka Kabela, kde ji děleným 
třetím místem  urval pro sebe. 

Po vyhlášení výsledků jsme se rozloučili 
s organizátory a vydali se na cestu do Mu-
těnic. S vidinou příštího ročníku, kterého 
bychom se chtěli zúčastnit v hojnějším počtu, 
nejen co se týče závodníků, ale v koutku 
duše doufáme i v nějakou tu placku navíc. 

Všem našim malým sportovcům patří velký 
dík za úspěšné reprezentování našich Mu-
těnic na více jak okresní úrovni. Všem našim 
soupeřům jsme dali najevo, že s námi musí 
do příštích ročníků počítat.

Na závěr mi dovolte, abych Vám všem 
popřál hezké léto plné pohody, slunce, od-
počinku, spoustu krásných zážitků a šťastný 
návrat ke všedním povinnostem.
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Úspěch dětských verbířů z Mutěnic  v sou-
těžích na Podluží 

Verbuňk je doma na Slovácku a v každé 
oblasti se tančí trochu jinak. U nás ponejvíce 
podlužácký. Nejvíc se prý naučíte pozoro-
váním a vlastním zkoušením  podle svých 
schopností i dovedností. Chce to pohrát 
si s vlastníma nohama, naučit se správně 
dýchat, nebránit se rytmu hudby. A je dob-
ré, když se včas objeví někdo, kdo poradí, 
aby to trochu vypadalo jako verbuňk. Mladý 
tanečník často neví, co cifrovat, starší to 
už ví, ale zase už každou cifru nedokáže 
zatančit. V letošním roce přebral pomyslné 
žezlo od nekorunovaného již sedmdesá-

tiletého  krále verbířů, znalce a lektora 
verbuňku při NÚLK  p. Jaroslava Švacha 
z Břeclavi  mladý úspěšný verbíř Martin 
Vaculík z Dolních Bojanovic, aby  v Mutěni-
cích vedl půlroční verbířský kurz pro dětské 
verbíře od 5 do 15 let. Kurz navštěvovalo 
pravidelně 11 chlapců z Mutěnic, Starého 
Poddvorova a jeden z Josefova.  V neděli 
20. května  2018 se  chlapci zúčastnili spo-
lečně s ostatními verbíři z okolí XII. ročníku 
soutěže Regionu Podluží v Lužicích. A že 
to Martin i kluci dělají opravdu dobře a po-
ctivě, mohl vidět každý, kdo se na soutěžní 
přehlídku přišel podívat. Jenom jedno  první 
místo v nejstarší kategorii obsadil patnácti-
letý verbíř z Břeclavi, jinak všechny diplomy 

Úspěch dětských verbířů z Mutěnic
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ňují nejen soutěží a festivalů v Kunovicích 
a Strážnici,  ale také  soutěžní přehlídky 
u nás v amfiteátru za doprovodu známé 
cimbálové muziky.  Přejeme šohajům, ať 
jim chuť učit se nové cifry vydrží, a kdo se 
chce připojit, bude mít možnost od ledna 
opět v dalším kurzu, který zdarma  pořádá 
spolek Cimbálová muzika Fanynka a Verbíři 
z Mutěnic.

Jana Ševčíková

za umístění od prvního do třetího místa ve 
3 věkových kategoriích  posbírali mladí 
verbíři z mutěnického verbířského hnízda. 
Ve finále dětského verbuňku  v Uherském 
Hradišti, kam postupují jen ti nejlepší, budou 
reprezentovat Mutěnice Jaroslav Prchal, 
František Bravenec a Rostislav Duhajský  
Pro ostatní chlapce je to výzva na příští rok. 
Málokomu se podaří hned napoprvé zaujat 
porotu natolik, aby postoupil. Minule se to 
povedlo J. Prchalovi v nejmladší kategorii 
a letos v květnu si  odborná porota nemoh-
la nevšimnout našeho  teprve šestiletého 
verbíře  Káji Bohůna z DFS Súček.  Ale 
i později, v teenagerském věku se dá začít 
trénovat verbuňk, jít do regionálního kola 
a vyhrát  a v dalších letech navázat např. 
verbuňkem ve Tvrdonicích a odtud postoupit 
až do Strážnice. V červnu se verbíři zúčast-
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SDH Mutěnice informuje

Měsícem červnem začíná tolik očekávané, 
krásné, prosluněné léto. Všichni se těšíme na 
dovolenou, na prázdniny, na sladké „nicnedě-
lání“, příjemné posezení s přáteli na grilovač-
kách, na stanování...Ano , podle dlouhodobé 
předpovědi počasí nás čeká velmi žhavé léto, 
a to až do září.

Už teď  tropické teploty a nedostatek deště 
v naší lokalitě přímo vyzývají k opatrnosti. 
Každý by si měl uvědomit, než si na zahrádce 
zapálí ohýnek na opečení špekáčků s vnouča-
ty nebo táborák  pro přátele, jestli je schopný 
tento oheň uhasit, až skončí  akce a všichni 
půjdou domů, jestli vůbec může rozdělávat 
oheň v přírodě, jestli tohle stojí za to, že ne-
bezpečně ohrožuje svým chováním ostatní.

Několik let dlouhotrvající sucha a extrémní 
teploty se na vyprahlosti Jihomoravského 
kraje podepisují do té míry, že je třeba chránit 
lesní i travnaté porosty, obilná i pícninářská 
pole před jejich možným vznícením. Zákaz 
plošného rozdělávání ohně je účinným 
ochranným prostředkem, jak požárům zabrá-
nit. Pokud porušíte zákaz, bude posuzován, 
jako přestupek a správní delikt s možnou 
pokutou 25 tisíc  až 500 tisíc Kč a žádné: „Já 
jsem myslel, že to uhasím“, vás zodpovědnosti 
nezbavuje. 

Zmíním se zde i o činnosti našich členů. 
V měsíci březnu i v dubnu opět byla brigáda 
na přístřešku našeho veterána“ Kačeny“, taky 
jsme stihli společný táborák členů i s jejich 
potomky. Zúčastnili jsme se slavnostní mše 
svaté  k poctě Sv. Floriána a na počest našich 
zemřelých starších hasičů, i několik z nás bylo 
na oslavě Božího těla.

Naši úžasní kuchtíci se zúčastnili „Gulášfes-
tu“ a se svým guláškem se nenechali zahanbit, 
byla to zdařilá akce.  

Do našeho zásahového vozidla byl pořízen 
tablet Gina s programem hasících zásahů. 
Jen tak laicky vás seznámím: Po vyhlášení po-
plachu se tablet samočinně zapne a aplikace 
ihned ukáže polohu zásahu a i další jednotky, 
které k zásahu taky jedou. Operační okamžitě 
vidí polohu zásahových vozidel a může dál tyto 
navigovat, nedochází k časovým prodlevám, 
pomoc je efektivnější, komunikace mezi 
velitelem jednotky a operačním je  snadněj-
ší. Tablet byl pořízen za 41 000Kč z dotací 
a zbytek doplatila obec. Bude trvale umístěn 
v zásahovém vozidle. Dále byl zapůjčen FI-
REPORT--tohle zařízení umožňuje výjezdové 
jednotce okamžitě vidět trasu-samozřejmě tu 
nejkratší- k zásahu, slyšet zprávu, o jaký zásah 
se jedná (požár nebo tech. pomoc), okamži-
té rozposlání svolávacích SMS i odpovědi 
jednotlivých členů výjezdové jednotky. Víme 
tedy, kolik hasičů dorazí, a kolik zásahových 
vozidel je třeba obsadit. Tohle šikovné „udě-
látko“ máme zatím tedy jen zapůjčeno a o jeho 
pořízení nebo nájmu se bude teprve jednat.

Svatý Florián je považován za patrona pro-
fesí, které souvisejí s ohněm, přirozeně se tak 
u hasičů těší velké vážnosti. Proto byla i nová 
softwarová aplikace  usnadňující hasičům 
jejich práci, pojmenovaná na počest tohoto 
patrona.  Aplikace“ Systém Florián“ slouží 
k získání aktuálních  informací o hasební vodě 
a k rychlému vyhledání zdroje požární vody. 
Usnadňuje přístup k ověřeným technickým 
údajům, což zvyšuje efektivitu zásahu a sni-
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Milí přátelé, přeji vám krásné prožití léta, 
bronzové opálení, fůru krásných zážitků 
a hlavně: přeji vám i nám, abychom zvuk sirén 
dlouho neslyšeli!

Ivana Blahová

žuje škody na majetku, poskytuje aktuální 
technické parametry požárních hydrantů, 
umožňuje jednoduchou orientaci v mapách, 
rychlé vyhledávání v terénu a jednoduché 
ovládání. Aplikace v české verzi tak navazuje 
na praxí prověřený systém, jež je používán již 
v zahraničí. Tolik tedy k novinkám.

Pozvání na Mutěnické vinařské dny

Ve dnech 31. 8. – 2. 9. 2018 se budou konat  
v areálu Pod Búdama tradiční vinařské slavnosti

Mutěnické 
vinařské dny

Pátek 31. 8.
20.30 hodin Žebrácká opereta – Ořechovské divadlo

Sobota 1. září 
15.30 hodin Průvod od radnice Pod Búdy 
16.00 hodin Scénka Zarážání hory
 Folklorní program, ve kterém vystoupí:
 DFS Mašlička a DCM Fanynka z Mutěnic
 MS Mužáci z Mutěnic, MS z Čejkovic
 ŽS Dubňanské Drmolice z Dubňan
 BROLN se svými sólisty 
19.00 hodin Dražba hroznu a zajímavých vín
 Beseda u cimbálu. 
Pořadem provází CM Slovácko ml. a slovem Blanka Přidalová

Neděle 2. září
Mše svatá za mutěnické vinaře
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Posláním Charitní pečovatelské služby Mutěnice je poskytování pečovatel-
ských služeb seniorům, kteří potřebují pomoc a podporu při péči o sebe 
a svou domácnost, a to z důvodu stáří nebo zdravotního stavu.
Cílem pečovatelské služby je doplnit péči tak, aby si uživatel zachoval co nej-
vyšší míru samostatnosti a zůstal co nejdéle v přirozeném domácím prostředí.

Nabízíme tyto služby:
- Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (podávání jídla 

a pití, pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při přesunu na lůžko nebo 
vozík…)

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

při zajištění velkého úklidu, nákupy a pochůzky, praní a žehlení prádla…)
- Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
- a jiné..

Pracoviště Mutěnice
Květná 379, 696 11 Mutěnice
Tel. 737 234 097 – pečovatelka
 731 134 258 – vedoucí
E-mail: dps.mutenice@hodonin.charita.cz
www.hodonin.charita.cz

Provozní doba:  
pondělí – pátek 7.00-15.30 hodin
Dle zjištěných potřeb zájemců a uživatelů se dá pracovní doba přizpůsobit, 
službu lze po domluvě  poskytnout i večer a o víkendu.

Jitka Koperová
vedoucí služby

Charitní pečovatelská služba Hodonínsko
pracoviště Mutěnice
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S P O R T
M U T Ě N I C K Ý   F O T B A L

Končí nám další fotbalový ročník, a tak se 
za ním pojďme ohlédnout. Opět jsme v něm 
potvrdili své postavení mezi předními kraj-
skými, potažmo okresními kluby. Zastoupení 
jsme měli ve všech kategoriích, z nichž nako-
nec nejúspěšnější byli dorostenci vedení no-
vým trenérem Vojtou Málkem. Ti suverénně 
znovu po třech letech ovládli Jihomoravskou 
I. třídu a radují se tak z cenného vítězství. Ale 
pochvalu zaslouží i všichni ostatní. Sezóna 
2017/2018 se totiž určitě vydařila!

Starší přípravka ani mladší přípravka hrající 
nejvyšší soutěž přípravek letos výsledkově 

příliš neoslňovala, ale občas se nějaká vý-
hra podařila , a tak určitě můžeme sezónu 
hodnotit pozitivně. Samozřejmě, nejdůle-
žitější je, že kluci pravidelně trénují a hrají 
a výsledky se snad dostaví později. Na jaře 
navíc u nás proběhl již druhý kurz speciálních 
fotbalových Coerver tréninků pod vedením 
vyškolených trenérů. Začala nám navíc fun-
govat fotbalová školička, kterou vedou naši 
bývalí fotbalisté Hynek Vaculovič a Petr Špé-
ra a přidal se k nim na jaře i Marek Ištvánek, 
což je výborné. Jsme rádi za každého tatínka 
nebo i „netatínka“, nejlépe bývalého fotba-

FK Mutěnice dorost, vítěz I. tř. sk. C 2017/2018
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listu, který nám u těch nejmenších pomůže. 
Posledním příkladem je Lukáš Trávník, který 
už vystudoval dokonce licenci B a zapojil se 
do trénování přípravek. U starší přípravky 
se na jaře nejvíce střelecky prosazoval Jan 
Štětka, který vstřelil 17 branek, Adam Kno-
tek 9, Tobiáš Chytil 8 a Natálka Lamáčková, 
Adam Nedvídek a Matyáš Mokruša 5 branek. 
Mladší přípravku táhl se 17 brankami Antonín 
Burian a s 15 Tomáš Sladký. Devět branek 
vstřelil Matyáš Koš, pět brankář Dominik 
Červínek a dvě Lukáš Miklík.

Mladší žáci nakonec skončili na 6. místě 
s téměř vyrovnanou bilancí vítězství a porá-
žek. Kluci dopláceli hlavně na to, že jejich 
nejlepší hráči doplňovali starší žáky, kteří 
většinou hráli před nimi, a pak už jim ne-
zbývaly síly na utkání své kategorie, tedy 
mladších žáků. Nejlepším střelcem na jaře 
byl stejně jako vloni, tentokrát s 8 branka-
mi Jindra Pavelka, 3 branky přidali Marek 

Buchta, Lukáš Mokruša a Jiří Kabela a dvě 
bojanovický Ondřej Osička. Pozitivem je, že 
Jindrovi Davidovi na jaře začal pomáhat Kuba 
Pavelka, který prozatím přerušil svou slušně 
našláplou kariéru a stejně jako již zmíněný 
Lukáš Trávník nám pomáhá s trénováním.

Starší žáci po 1. a 2. místě z minulých dvou 
sezón tentokrát měli přece jenom skromnější 
cíle. Kluci ze silných ročníků 2001 a 2002 už 
válí v dorostu, a tak jsme přece jen vstupo-
vali do soutěže s mírnými obavami. Naštěstí 
kluci na jaře přidali k 7 podzimním bodům 
celých 11 jarních, a tak nakonec obsadili 
velice slušné 7. místo. A to i přesto, že nám 
v zimě nevyšlo posílení mužstva. Záchranu 
tak vybojoval stávající perspektivní kádr, ve 
kterém dostávali velkou příležitost i věkem 
ještě mladší žáci. Marek Buchta, Jindra Pa-
velka, Jirka Kabela nebo Lukáš Mokruša tak 
starším spoluhráčům hodně pomohli. Kluci 
neměli ve svém středu výrazného kanonýra, 

FK Mutěnice  A mužstvo
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i když 6 jarních branek Matyáše Konečného 
je slušný počin. Tři branky přidal Tomáš Rů-
žička a dvě Lukáš Mokruša, Jindra Pavelka 
a Matyáš Lamáček.

Dorostenci se po podzimu dívali na záda 
Podluží (Lanžhot+ Kostice + Tvrdonice!!), ale 
skvělou jarní jízdou, kdy nepoznali hořkost 
prohry a soupeře drtili výborným útokem, 
si již v předstihu zajistili vítězství v krajské I. 
třídě! Nic na tom nemůže změnit ani poslední 
zápas, který hrají po uzávěrce zpravodaje se 
Svatobořicemi, a po kterém určitě vypuknou 
velké oslavy! I když bohužel do krajského 
přeboru, ve kterém musí být dva dorosty, nás 
zase nevezmou. Před sezónou jako hlavní 
trenér dorost převzal bývalý vynikající fotba-
lista Vojta Málek a podobně jako Zinedine 
Zidane v Realu Madrid přišel, viděl a zvítězil… 
Samozřejmě mu v tom vydatně pomáhali 
asistenti Karel Růžička a Petr Weigl, a také 
vedoucí mužstva František Lamáček. Ten 

FK Mutěnice mladší žáci

většinu kluků s Jendou Froňkem vedl už 
v žácích. Všechno si tak nějak pěkně sedlo 
a kluci dokráčeli celkovému suverénnímu 
vítězství. Oporami dorostu byli zejména ka-
pitán Adam Michna, záložník Roman Weigl 
a útočník Patrik Lamáček, kteří už mají za 
sebou několik startů v A-mužstvu. Výborně 
do dorostu zapadli i ze žáků vycházející 
Marek Mokruša a František Lamáček. Velké 
zlepšení zaznamenal i brankář Richard Ko-
nečný. Ale pochvalu zaslouží všichni kluci, 
kteří táhli za jeden provaz a vítězství v soutěži 
šli jednoznačně naproti. Nejlepší jarní střelec 
dorostu i celé soutěže Patrik Lamáček vstřelil 
na jaře úctyhodných 24 branek, František 
Lamáček a Roman Weigl 8 a Marek Mokruša 
a Vojta Hanák 6 branek.

A-mužstvo nenavázalo na loňské 2. místo 
a v celkově tabulce obsadí v lepším případě 
5. a v horším 6. místo. Což určitě není ostu-
dou vzhledem ke všem odchodům a zraně-
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Celková bilance ročníku 2017/18 v číslech:

A mužstvo 5. místo 29 14 8 7 56 : 30 50 bodů

Dorost 1. místo 25 20 3 2 107 : 35 63 bodů

Žáci starší 7. místo 18 5 3 10 39 : 69 18 bodů

Žáci mladší 6. místo 18 6 5 7 51 : 54 23 bodů

Ženy 6. místo 16 6 2 8 34 : 42 20 bodů

Přípravka starší 11. místo 22 5 0 17 113 : 221 15 bodů

Přípravka mladší 10. místo 22 5 1 16 130 : 247 16 bodů

ním hráčů.  Vždyť třeba na jaře jsme hodně 
očekávali od Radima Holešinského, který se 
k nám vracel z Hodonína. Hned ve druhém 
zápase v Boskovicích se ale zranil a celé jaro 
tak prakticky vynechal. Naštěstí nám hodně 
pomohli již zmínění dorostenci, kteří se čas-
tokrát objevovali i v základní sestavě „áčka“. 
Posledních pět kol už absolvoval i Lukáš 
Trávník, který se do „áčka“ vrátil a ukázal, 
že může znovu patřit mezi tahouny mužstva. 
Tak jako bratři Maršálkovi, bojovník Lukáš 
Koplík nebo znovuzrozený střelec Dalibor 
Koštuřík, který na jaře k jediné podzimní trefě 
přidal hned 9 přesných zásahů. Kromě něj 
se o góly znovu překvapivě staral i pětigólový 
stoper Hynek Maršálek. Marcel Čepil se na-
opak na jaře s formou příliš nepotkal, o čemž 
svědčí na jeho poměry „jenom“ 3 branky. 
Dvě přidali ještě Lukáš Koplík, Jiří Maršálek 
a Roman Weigl. V bráně ukazuje čím dál větší 
jistotu Filip Kratochvíla, který tvořil s Igorem 
Šupou velmi kvalitní brankářské duo. S naší 
lavičkou se po 12 letech v Mutěnicích na 
vlastní žádost loučí trenér Petr Zemánek, 
který odchází do rodných Ratíškovic. Na 
jeho úspěšnou práci se bude snažit navázat 
bývalý kouč Krumvíře nebo hodonínského 
dorostu Viktor Linhart z Hodonína. Oběma 

přejeme v nových působištích hodně štěstí!
Ženy se letos umístily znovu na 6. místě. 

Ale získaly více bodů a tím pádem měly 
i více důvodů se v sezóně radovat. I to byl 
snad jeden z hlavních důvodů, proč budou 
v ženské divizi pokračovat. Pomohly nám 
bývalé hráčky Šardic, resp. Hovoran a znovu 
vytvořily pod vedením nového trenéra Rad-
ka Peše dobrou partu. Nejlepšími jarními 
střelkyněmi byly s třemi brankami Lenka 
Lamáčková a Radana Menyhartová. Dvakrát 
se trefily Ivana Horecká, Monika Jakubčíková 
a Denisa Rozkydalová. 

Závěr
Závěrem je opět mojí milou povinností po-

děkovat všem našim fanouškům, trenérům, 
sponzorům, rodičům dětí a vůbec všem 
příznivcům za jejich podporu a přízeň v prá-
vě skončené sezóně 2017/2018! Zároveň 
přejeme všem mutěnickým občanům krásné 
a bezstarostné léto a nezapomeňte k nám 
zase přijít na fotbal!

Petr Blaha
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Společenská kronika

Sňatky

Narození

 4. 3. 2018 Dominik Bukovský

 13. 3. 2018 Kateřina Kinkalová

 13. 3. 2018 Helena Křivová

 26. 3. 2018 Marek Forch

 20. 4. 2018 Kryštof Robek

 23. 4. 2018 Ondřej Horák

 24. 4. 2018 František Holešinský

 14. 5. 2018 Liliana Prčíková

 24. 5. 2018 Sofie Grebeníčková

 30. 5. 2018 Šimon Trávník

 2. 6. 2018 Silvie Tihlaříková

 3. 6. 2018 Adam Kramář

14. 4. 2018 Michal Mokruša, Brněnská
  Tereza Němečková, Uherský Brod

Se zveřejněním osobních údajů dali rodiče dětí souhlas.

Se zveřejněním osobních údajů dali novomanželé souhlas.
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Marta Balgová
matrikářka

Vážení spoluobčané, vzhledem k účinnosti Nařízení (EU) 
2016/679 (GDPR), které  představuje právní rámec ochrany osob-
ních údajů platný na celém území EU, a které hájí práva jejích občanů 
proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, jsme 
nuceni dočasně zrušit rubriku blahopřání. Pokud si budete přát, aby 
Vaše jméno bylo zveřejněno mezi jubilanty, je potřeba se dostavit 
na obecní úřad a udělit souhlas se zveřejněním Vašich osobních 
údajů. Je nám tohoto kroku líto, ale nařízení je závazné.

Přesto všem jarním jubilantům blahopřejeme.

Úmrtí

14. 03. 2018 František Fojtík ve věku 71 let

21. 03. 2018 Karel Balaštík ve věku 74 let

21. 03. 2018 František Dětinský ve věku 70 let

22. 05. 2018 Eliška Ištvánková ve věku 83 let

25. 05. 2018 Petr Ištvánek ve věku 61 let

Blahopřání



Pohádkové odpoledne s Žofkou

Divadlo s Michalem Nesvadbou

Malování za knihovnou
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