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Vám všem, milí farníci a obyvatelé Mutěnic,
přeji radostné, pokojné a milostiplné
prožití svátku Narození Ježíše Krista,našeho Spasitele
a vše dobré do Nového roku 2019
provázené hojným Božím požehnáním.
P. František PUTNA

Váš duchovní správce

Redakční rada spolu s Radou obce
a zaměstnanci obecního úřadu
přejí všem občanům Mutěnic
pokojné svátky vánoční
a úspěšný rok 2019.

SLOVO STAROSTY
se týká nákupu nového hasičského auta,
kde pořizovací cena je okolo 8 milionů Kč
a dotace by mohla být cca 6 milionů Kč.
Osobně bych byl rád, kdyby co nejdříve
byly ukončeny komplexní pozemkové úpravy.
Současný stav není dobrý pro obec, ale ani
pro majitele pozemků na našem katastru,
protože jsou omezeny záměry obce a občanů, a to zejména výsadba trvalých porostů,
opravy páteřních polních cest a budování
suchého poldru v lokalitě za Oborou atd.
Přeji Vám klidné prožití vánočních svátků
a hodně štěstí, zdraví a osobní spokojenosti
v novém roce.

Vážení spoluobčané,
velmi Vám děkuji, že jste mně a kolegům na
naší kandidátce dali ve volbách důvěru. Moc
si toho vážíme a je to pro nás velmi zavazující.
Dne 11. prosince se bude konat veřejné
zasedání zastupitelstva obce, kde se bude
schvalovat rozpočet na rok 2019. Věřím,
že prosadíme náš slib, že rodičům dětí narozených v roce 2019 vyplatíme příspěvek
10 000 Kč a 2 000 Kč získají rodiče dětí,
které nastoupí na Základní školu v Mutěnicích do první třídy.
Obec zpracovává dva projekty, na které
chceme získat dotace. První je žádost na
ministerstvo zemědělství ve věci odbahnění
vodní nádrže v lokalitě Rokytí, druhá žádost

MVDr. Dušan Horák
starosta obce

Zprávy z radnice
najít řešení, které bude co možná nejlepší.
Nebudu zde vyjmenovávat, co všechno se
v Mutěnicích vybudovalo, protože to každý
z vás vidí. V současné době je ve fázi dokončení několik investičních akcí a další akce se
připravují. Namátkou zde uvedu například
připravované rozšíření skládky, parkoviště
u amfiteátru, kopaná obecní studna, chtěli
bychom příští rok dokončit projekt prodloužení kanalizace kolem sklepů do lokality
Platové tak, abychom mohli po vinobraní na
podzim 2019 začít stavbu.
V současné době jsem vytvořil oficiální
facebookovou stránku obce s názvem „Obec

Vážení spoluobčané.
Pomalu nám končí rok 2018, který i u nás
přinesl změny ve vedení obce. Na ustavujícím
jednání zastupitelstva obce jsem byl zvolen
do funkce uvolněného místostarosty.
Je to pro mě velká čest a současně závazek, abych se snažil být pro obec přínosem.
Nastoupil jsem do rozjetého vlaku a nemíním
na jeho směru nic zásadního měnit a věřím,
že společně budeme budovat a zvelebovat
Mutěnice i nadále.
Začínáme nové volební období a budu
rád, když se na mě budete obracet se svými
podněty a připomínkami. Budu se vždy snažit
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Mutěnice“, kde vás chci informovat o aktuálním dění v obci, o investičních záměrech
a průběhu prováděných investičních akcí.
Na závěr mně dovolte vyjádřit dík a velké
uznání bývalému místostarostovi panu Petru
Bízovi, za jeho dlouholetou práci ve vedení
obce. Zůstává za ním spousta dobré a poctivé práce, kterou pro Mutěnice vykonal a mně

nezbývá než doufat, že se mně podaří na jeho
práci navázat.
Přeju vám všem ze srdce pokojné a radostné prožití vánočních svátků a v novém roce
hodně zdaru, štěstí, radosti, spokojenosti,
zdraví a hlavně vzájemného respektu a lásky.
Milan Mráz
místostarosta obce

Usnesení z XXII. Veřejného zasedání
ZO Mutěnice ze dne 26. 9. 2018

A. ZO Mutěnice vzalo na vědomí:

2. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene mezi Obcí Mutěnice
a E.ON Distribuce, České Budějovice
- kabelové vedení NN - přípojka ul.
U Obory Mráz (RD) - p.č. 71/1 a p.č.
71/3 v k.ú. Mutěnice
3. S m l o u v o b e z ú p l a t n é m p ř e v o d u
vlastnického práva k nemovitým věcem
z majetku ČR - UZSV M Praha do
majetku Obce Mutěnice - pozemky
p.č. 307/84 a 482/1 v k.ú. Mutěnice zbytkové parcely ulice Nová a Nedělní
4. Výkup pozemků pod stavbou rozhledny
p.č. 4865/28, p.č. 4865/29, p.č.
4865/30, p.č. 4865/31, p.č. 4865/32,
p.č. 4865/33, p.č. 4865/34, p.č.
4 8 6 5/3 5 , p . č . 4 8 6 5/3 6 , p . č .
4865/37 v k.ú. Mutěnice. za cenu dle
znaleckého posudku.
5. Prodej pozemku p.č. 93 v k.ú. Mutěnice
na základě žádosti M.F., Mutěnice zahrada u RD za nabídnutou cenu 5,-Kč/
m2 Kč paní M.F.,Mutěnice.
6. Rozpočtové opatření č. 4/2018, a to
povýšení na straně příjmů o 1 323 000,Kč a na straně výdajů o 1 761 400,-Kč.

1. Zprávu ke kontrole úkolů
2. Finanční vyhodnocení akce Festival mezi
sklepy
3. Vyjádření VHS Javorník - CZ s.r.o. přeložka KAN u ZŠ - dořešení úhrady
ceny díla
4. Informaci z jednání s Lesy ČR o možné
směně lesních pozemků.
5. Informaci o výzvě k jednání s ing. Markem
a spol. ve věci návrhu u soudu týkajícího
se Pozemkových úprav.
6. Informaci o v ý těžku z exekučního
řízení s manžely Havlíkovými a jednání
s insolvenčním správcem.
B. ZO Mutěnice schválilo:
1. 1. S mlou v u o budoucí s mlou vě
o zřízení věcného břemene mezi Obcí
Mutěnice a E.ON Distribuce, České
Budějovice - kabelové vedení NN přípojka ul. Příčná Mráz (lisovna) - p.č.
1947/1 v k.ú. Mutěnice
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Po provedeném rozpočtovém opatření
bude rozpočet na straně příjmů ve výši
59 433 200,-Kč a na straně výdajů ve
výši 79 397 700,-Kč.7. Závěrečný účet
Obce Mutěnice za rok 2017 včetně
Z p r á v y o v ý s l e d k u p ř e z ko u m á n í
hospodaření obce Mutěnice za rok 2017

7. Smlouvu o převodu vlastnického práva
k dílu - rozhledna - mezi Obcí Mutěnice
a STAK-D, spol. s r.o., Domanín.
8. V předloženém znění nové úplné znění
stanov spolku Místní akční skupina Dolní
Morava, z.s., IČ: 26667401, se sídlem
Náměstí 177, Lanžhot, PSČ 691 51.

Pořadí stran podle počtu získaných hlasů
č.
strany
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Zvolení členové zastupitelstva obce Mutěnice
Dušan Horák, MVDr.
Petr Blaha, DiS.
Radim Holešinský, Ing.
Václav Špéra, Ing.
Naděžda Horáková, Mgr.
Marek Zimolka
František Ilčík, Ing.
Milan Mráz
Petr Bíza
Martin Králík
Marek Ištvánek

Sdruž. nez. kandidátů-SNK a Živnostníci
Sdruž. nez. kandidátů-SNK a Živnostníci
Sdruž. nez. kandidátů-SNK a Živnostníci
Sdruž. nez. kandidátů-SNK a Živnostníci
Sdruž. nez. kandidátů-SNK a Živnostníci
Sdruž. nez. kandidátů-SNK a Živnostníci
ODS
KDU-ČSL
KDU-ČSL
ČSSD
NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI MUTĚNICE
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Josef Vagunda-Drgáč, Bc.
Přemysl Rozehnal
Jaroslav Brožovič
Jana Ševčíková

Strana svobodných občanů
Strana svobodných občanů
Strana svobodných občanů
Strana svobodných občanů

Účast voličů v obci Mutěnice
OKRSEK

účast %

č. 1

Obecní úřad

52,31 %

č. 2

Hasičská zbrojnice

61,87 %

č. 3

DPS

58,98 %

CELKEM

57,75 %

Usnesení z ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Mutěnice ze dne 5. listopadu 2018
A. ZO vzalo na vědomí:
1. Zprávu mandátní komise o ověření
mandátů nově zvolených členů ZO
v komunálních volbách 5. a 6. října
2018 podle seznamu přidělených
mandátů a složení slibu všech členů ZO
bez výhrad.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8. Výši odměn pro neuvolněné členy ZO
a peněžitá plnění následovně:

B. ZO schválilo:
Volební řád pro volbu funkcí: starosty,
m í s t o s t a r o s t y, č l e n ů r a d y o b c e
a předsedů a členů výborů
Počet místostarostů : 1
Počet členů rady obce: 5
Funkce starosty a místostarosty jako
funkce: uvolněná.
Ustavení finančního a kontrolního výboru.
Počet členů finančního výboru: 3
Počet členů kontrolního výboru: 3

funkce

výše odměny

radní

6758,-

předseda komise, výboru

3379,-

člen komise, výboru

2816,-

člen zastupitelstva

1690,-

předseda výboru nebo komise,
3379,který není členem ZO
člen komise nebo výboru, který
500,- Kč/účast
není členem ZO
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C. ZO zvolilo:
1. do funkce starosty
MVDr. Dušan Horák 11-3-1
2. do funkce místostarosty
Milan Mráz 12-0-3
3. do funkce členů RO
Ing. Václav Špéra 15-0-0
Ing. Radim Holešínský 15-0-0
Martin Králík 10-0-5
4. do funkce předsedy a členů finančního
výboru
Ing. František Ilčík 14-0-1
Mgr. Naděžda Horáková 10-2-3
Petr Blaha, Dis. 11-2-2
5. do funkce předsedy a členů kontrolního
výboru
Petr Bíza 10-0-5
Marek Zimolka 15-0-0
Mgr. Augustin Charuza 10-3-2
D. ZO jmenovalo:
1. do funkce tajemníka finančního výboru
Hana Sedlářová
2. do funkce tajemníka kontrolního výboru
Anna Prčíková

Odměna bude poskytována ode dne složení slibu, v případě členů a předsedů komisí,
kteří nejsou členy ZO, dnem jejich jmenování
do funkce. V případě 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.
Odměna bude vyplácena měsíčně a odměna
za funkce se nebude kumulovat.
9. Plnění z peněžního fondu pro uvolněné
členy zastupitelstva obce v souvislosti
s výkonem funkce:
Příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na
úpravu zevnějšku pro oddávající
Odměnu při v ýznamném životním
a pracovním výročí
Příspěvek na stravování
Příspěvek na penzijní připojištění
Příspěvek na rekreaci
za stejných podmínek a ve stejné výši jako
zaměstnanci obce (sociální fond).

Elektrooskar 2018
Obec Mutěnice dosáhla nejlepšího výsledku v soutěži měst a obcí
ve sběru vyřazených elektrozařízení v kategorii „Obec od 2501 do
9999 obyvatel“ s největším procentním nárůstem chlazení, velkých
a malých spotřebičů za hodnocené období (říjen 2017 – září 2018).
Nárůst byl skutečně veliký, a to z 0,5 t v roce 2017, na necelých
9 t v roce 2018.
Součástí ocenění byl certifikát, soška Elektrooskara, a také finanční odměna pro obec ve výši 15.000,-Kč. Tyto ceny byly předány
do rukou místostarosty obce při slavnostním vyhlášení výsledků 29.
11. 2018 v prostorách hradní kaple hradu Špilberk.
Na tomto místě se patří poděkovat všem našim občanům za intenzivní zájem o třídění odpadů, kdy i v oblasti ostatních tříděných
odpadů dosahujeme velmi dobrých výsledků.
Milan Mráz
místostarosta obce
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Sdělení Okresního soudu v Hodoníně
k řízení o péči o nezletilé děti
telefonicky kontaktovat a dohodne s nimi
další postup.

Okresní soud v Hodoníně sděluje, že od
10. 9. 2018 mění dosavadní praxi v opatrovnickém řízení, konkrétně v řízeních, týkajících
se úpravy výchovy a výživy nezletilých dětí
a styku s nimi. V souvislosti s tím žádá soud
všechny rodiče, podávající k soudu návrh na
úpravu těchto záležitostí, aby:

Respektování těchto pravidel by mělo vést
ve většině případů k výraznému zkrácení
doby trvání řízení, je proto i v zájmu samotných rodičů a jejich dětí. Všem rodičům za
jejich respektování soudu předem děkuje.

1) V návrzích vždy uváděli telefonický
kontakt (mobilní telefon) na oba rodiče.
2) Počítali s tím, že velmi záhy po
podání návrhu bude soud oba rodiče

Mgr. Roman Smetka
předseda Okresního soudu v Hodoníně

Odpady kolem nás: 3.díl
Desatero každého správného třídiče
1. Vytvořte si doma podmínky pro třídění odpadu
Kromě odpadkového koše na směsný
odpad se hodí místo pro odkládání plastů,
skla a papíru. Pořiďte si domů speciální odpadkový koš nebo plastové tašky a papírové
krabice.

kontejnerů na plasty. Kromě PET lahví sem
patří také další plasty, například kelímky,
sáčky, obaly od drogerie a saponátů apod.
Nevyhazujte znečištěné plasty.
4. Sklo třiďte do správného kontejneru
Nevratné skleněné lahve a sklenice odkládejte do zeleného kontejneru na sklo. Někde
narazíte také na bílé kontejnery určené na
sběr čirého a barevného skla.

2. Zjistěte, kde odložit odpad
Chcete odpad odložit na správné místo?
Zjistěte, kde jsou popelnice a kontejnery na
směsný odpad, ale také nádoby na tříděný
odpad, sběrné dvory, výkupny druhotných
surovin, místa zpětného odběru elektrických
a elektronických zařízení, ale také lékárny,
kde můžete odevzdat prošlé léky.

5. Papír třiďte do modrého kontejneru
Použitý papír a papírové obaly patří do
modr ých kontejnerů nebo do v ýkupny.
Mastný nebo jinak znečištěný papír odložte
do kontejneru na směsný odpad.
6. Třiďte nebezpečný odpad a elektrospotřebiče

3. Třiďte správně plasty
PET lahve sešlápněte a odložte do žlutých
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která přesně stanovuje, kam který odpad
odložit. Žádný odpad nepatří na zem!

Do nádob na směsný odpad nepatří nebezpečný odpad. To jsou léky, zářivky, výbojky
a obaly od olejů, barev a chemikálií. Odneste
je do sběrného dvora nebo odevzdejte během svozu nebezpečného odpadu.

9. Vyhazujte co nejméně
Už při nákupu myslete na to, že každý
obal se brzy stane odpadem. Proto dávejte
přednost zboží v obalech, které můžete třídit.
10. Když si nevíte rady, zeptejte se
Podrobnější informace o třídění v Mutěnicích získáte na barevných kontejnerech nebo
na obecním úřadě. Ještě více informací o třídění a recyklaci odpadů najdete na stránkách
www.jaktridit.cz

7. Využívejte sběrné dvory
Sběrný dvůr je stálá sběrna. Ta občanům
slouží především k odkládání nebezpečného
a objemného odpadu, který vzniká v domácnosti nebo při odklízení zeleně ze zahrádek.
8. Každý odpad někam patří
V každé obci a městě existuje vyhláška,

VÝSLEDKY SOUTĚŽE: KDO ZÍSKAL ZPĚT POPLATEK ZA ODPADY A CHYTRÝ TELEFON?

V minulém čísle jsme se ptali, kolik km2 přírody se vloni ušetřilo díky třídění odpadu.
Správná odpověď byla c) 28 km2. Z e-mailů se správnou odpovědí jsme vybrali Danu
Juřičkovou. Výherkyni gratulujeme a posíláme složenkou zpět výši ročního poplatku za
odpady 240 korun za každého člena její domácnosti!
Od léta, kdy vyšel 1. díl našeho seriálu, jsme přijali desítky soutěžních e-mailů se správnými
odpověďmi na otázky z každého dílu. Všechny jsme zařadili do slosování o chytrý telefon
Samsung Galaxy J3. Výherkyní hlavní ceny je Jana Drábková. Gratulujeme!

MAS Dolní Morava přidělovala dotace
Pro Místní akční skupinu Dolní Morava, z.s.
byl rok 2018 úspěšným rokem. Podařilo se
vyhlásit první dotační výzvy MAS pro podporu rozvoje území našich obcí. Díky těmto
výzvám MAS rozhodla o přidělení dotací
úspěšným žadatelům za celkem 24 mil. Kč.
Velkou část přidělených prostředků představovaly dotace pro zemědělce a menší
podnikatele v rámci Programu rozvoje
venkova (PRV). Podpořenými aktivitami byly
také příměstské tábory, sociální podnikání či
komunitní centra.

V současné době jsou vyhlášeny výzvy,
které mají podpořit technické vybavení
složek IZS, a dále rozvíjet infrastrukturu
základních škol a sociálních služeb. V roce
2019 bude MAS vyhlašovat výzvy ve všech
dosud nevyčerpaných programech. Přehled
všech dotačních titulů najdete na webových
stránkách MAS.
Důležitá informace pro zemědělce!
Zemědělští podnikatelé mohou v roce
2019 žádat o dotaci do těchto programů:
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stránkách MAS.
Důležitá informace pro zemědělce!
Zemědělští podnikatelé mohou v roce 2019 žádat o dotaci do těchto programů:
Program
PRV
Nezemědělské
podnikání

PRV
Zemědělská
infrastruktura

PRV
Konkurenceschopné
zemědělství
PRV
Zpracování a uvádění
na trh zemědělských
produktů
PRV
Sdílení zařízení a
zdrojů

OPŽP – Protierozní
opatření

Aktivita
Investice na založení a rozvoj nezemědělských činností.
Podpora zaměřená rovněž na agroturistiku - spojení
místní výroby a zemědělských produktů s ubytováním,
podporu vybraných nezemědělských činností, podporu
drobných regionálních výrobců, farem a podniků, zvýšení
odbytu místních výrobků jak pro obyvatele, tak pro
návštěvníky a další.

Míra dotace
25 % - pro velké
podniky
35 % - pro
střední podniky
45 % - pro malé
podniky

Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice,
které souvisejí s rekonstrukcí a budováním zemědělské
infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení
hustoty polních cest. Kromě rekonstrukce a výstavby
polních cest bude podporována i obnova či výstavba
souvisejících objektů a technického vybavení.
Podpora zahrnuje investice v živočišné a rostlinné výrobě,
je určena na zemědělské stavby a technologie. Uspět
mohou též investice na pořízení mobilních strojů pro
zemědělskou výrobu.
Peníze lze získat na aktivity (vybavení, technologie), které
se týkají zpracování, uvádění na trh nebo vývoje
zemědělských produktů.

90 %

50 %

45 % - pro mikro
a malé podniky
35 % - pro
střední podniky
Podpora spolupráce minimálně dvou subjektů při 45 % nebo 50 %
společném sdílení zařízení a zdrojů. Záměrem je pomoci v závislosti na
malým hospodářským subjektům ve venkovských typu spolupráce
oblastech s cílem společně nalézt úspory v rozsahu,
kterých nedosahují, pokud působí samostatně.
Podporovány budou společné investice na realizaci
projektu.
Průlehy, zatravněné pásy, meze, remízky, větrolamy 80 %
apod.

Pro
informací
kontaktujte
kancelář
MAS
Dolní(od
Morava
(odjako
1.1.2019
jako
MAS Jižní
Pro
vícevíce
informací
kontaktujte
kancelář
MAS Dolní
Morava
1.1.2019
MAS Jižní
Slovácko),
Slovácko),
stránky www.mas-dolnimorava.cz
facebookový
profil
sledujte našesledujte
webové naše
stránkywebové
www.mas-dolnimorava.cz
či facebookový proﬁl či
naší
MAS.
naší MAS.
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Zprávy z knihovny
Cestopisná přednáška USA a Kanada
Ve středu 7. 11. naši obec opět navštívili
manželé Márovi se svým povídáním o cestě
po Americe. Na fotkách a ve videoprojekci
jsme shlédli spoustu záběrů nádherné přírody, vodopádů a známých měst. Poslechli
jsme si jejich historky o srážce s bizonem,
losem a medvědem.
Tito cestovatelé se příští rok chystají na
další cestu, tentokrát po Mexiku, Panamě,
Kostarice a Guatemale. Povídat nám o ní
přijedou 6. 11. 2019.
Návštěva prvňáčků

Poté malí návštěvníci zařazovali knihy do
polic dle barevného označení na hřbetech
a tento úkol všichni zdárně splnili. Přečetli
jsme si spolu pohádku z knihy Popletené
pohádky a potom vymalovali obrázek .
Za zdárné splnění všech úkolů v projektu
obdrží děti knihu spisovatele Miroslava Tvrze
a ilustrátorky Aleny Schulz KDE SE NOSÍ
KRKY.
Tuto nelze nyní sehnat v běžné knihkupecké síti a je vydaná speciálně pro tento projekt.
Akce se zúčastnilo 36 dětí.

Tak jako loni, i tento rok jsem přihlásila
žáky 1. tříd do celostátní soutěže na podporu
čtenářské gramotnosti UŽ JSEM ČTENÁŘ,
KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA.
Tuto pořádá každoročně Sdružení knihovnických a informačních pracovníků. Úkolem
knihovníka je připravit pro děti několik akcí
v knihovně. Děti navštívily knihovnu ve čtvrtek
29. října.
Společně jsme si knihovnu prohlédli, prošli
všechna její oddělení a vysvětlili důležitost
čtení a systém půjčování.

Renata Nováková
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Názory našich zastupitelů
Poděkování
Vážení spoluobčané, ráda bych poděkovala za Vaše preferenční hlasy, díky nimž
jsem se dostala z 10. místa kandidátky SNK
a Živnostníci do zastupitelstva. Velmi si toho
vážím a jsem si vědoma zodpovědnosti, která
z toho plyne.
Dovolte mi malé zamyšlení. Voliči v naší
obci v demokratických volbách rozhodli
a zvolení zástupci se poté demokraticky
domluvili na koalici, která skýtá záruku
rozumné a úspěšné spolupráce. Právě to
je demokracie – obdobný názor většiny na
řešení věcí veřejných.
Většina z nás zastupitelů máme zkušenost
zaměstnance, to znamená, že máme nad
sebou člověka ve vyšší funkci, jehož pokyny
musíme dodržovat, a naopak musíme umět
řídit své případné podřízené. Kromě jiného
musíme umět spolupracovat, rozhodnout,
řídit se vnitřními předpisy a zákony, podřídit se autoritě, absolvovat mnohá školení.

V neposlední řadě je důležité dbát na dobré
mravy v kolektivu – tedy dodržovat pravidla
slušnosti, na která nejsou žádné zákoníky.
Musíme si umět přiznat, že je v kolektivu někdo schopnější a erudovanější než my, i když
nám to může být mnohdy nemilé.
Práce ve všech oborech je stále náročnější
a umění domluvit se je důležitá dovednost.
Pokud má někdo z nás dojem, že ostatní na
jeho názory neslyší, nechtějí s ním spolupracovat, a cítí se být na okraji skupiny, měl by
se zamyslet, proč tomu tak je. Chyba nebývá
jen v ostatních.
Byla bych ráda, kdyby ten náš současný
zastupitelský kolektiv řešil věci zodpovědně, ale nepostrádal nadhled a humor. Ono
brát sebe sama příliš vážně a pasovat se na
obecního mesiáše není to pravé ořechové.
A tak doufám, že se se nám práce pro obec
podaří ke spokojenosti všech.

Reportáž od soudu
Dne 12. 11. 2018 u Okresního soudu
v Hodoníně pokračovalo hlavní líčení po zrušení osvobozujícího rozsudku nad starostou
Mutěnic MVDr. Dušanem Horákem a dalšími
dvěma obžalovanými v kauze „Přeložka kanalizace u ZŠ“.
Účelem stání byl výslech zástupce Znaleckého ústavu v Hodoníně. Z jednání vyplynulo,
že znalec Ing. Zdeněk Vyskočil si za svým
posudkem 100% stojí. Přeložka kanalizace
u ZŠ tak, jak je realizována, má podle jeho
odborného názoru hodnotu pouze 556 tis.
bez DPH.
Na dotaz soudu, proč obec objednala

a zaplatila kanalizaci za 1,5 mil., když měla
stát pouze 0,5 mil., odpověď neznal. Na dotaz, v čem spočívá onen rozdíl 1 mil. korun,
ale odpověděl. Projekční rozpočet dle jeho
názoru obsahoval zbytečné a nadsazené
položky, bez kterých šlo dílo bez problémů
realizovat.

Naďa Horáková

Právní zástupci obhajoby i samotní obžalovaní se u soudu pokoušeli jeho názor i jeho
osobu co do odbornosti zpochybňovat, ale
bez úspěchu.
Na výtku právního zástupce jednoho z obžalovaných, že sice rozpočet tyto položky
obsahovat nemusel, ale klidně mohl, znalec
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odpověděl: „Ano, mohl je obsahovat, ale
nevidím proto logický důvod, pouze ten, že
je někdo chtěl zaplatit.“
Jeho slova potvrzuje i fakt, že firmou tyto
položky nebyly nikdy dodány, pouze s vědomím starosty vyúčtovány a na jeho pokyn
obcí i zaplaceny.
Soudkyně dále trvá na tom, že se linií
předraženosti zakázky nehodlá zaobírat.
Důvodem, který uvedla již v minulosti je zejména fakt, že se obec s žádným nárokem na
náhradu škody k tomuto soudu nepřihlásila.
Mohla tak učinit zdarma a bez rizika sankcí.
Fa. Javorník po upozornění na nesrovnalosti
v zakázce p. Brožovičem již půl milionu vrátila, zbývajícího půl milionu nikoli. Soud proto
na popud státního zástupce vznesl dotaz na
obec, zda a jak pohledávku mimosoudně
vymáhá.
Velice pozitivně hodnotíme to, že soudky-

ně již opustila myšlenku, že motivem Svobodných pro podání trestního oznámení byla
snaha tzv. „nachytat starostu na švestkách“
a diskreditovat jeho osobu. Tuto myšlenku
ochotně před volbami převzali a šířili naši
političtí oponenti s cílem Svobodné poškodit
v očích občanů. Uznala, že i z námi podaného trestního oznámení vyplývá, že nám šlo
zejména o předraženost zakázky.
Soud byl odročen na neurčito a bude
pokračovat v ýslechem znalce z oboru
účetnictví. O dalším průběhu vás budeme
informovat.
Závěrem mi dovolte, abych Vám jménem
zastupitelů za Svobodné popřál hezké svátky
vánoční, pevné zdraví a mnoho úspěchů
v roce 2019.

Mutěnice mají staronové vedení.
Ustavující zasedání zastupitelstva probíhalo 5.11.2018 v sále kulturního domu.
Nejdříve všichni zastupitelé složili slib do
rukou nejstaršího zastupitele pana Ing.
Františka Ilčíka. Slibovali, že budou svoji
funkci vykonávat svědomitě, v zájmu obce,
jejich občanů, řídit se ústavou a platnými
zákony České republiky. Poté se přistoupilo
k volbě starosty a místostarosty, kterými se
stali MVDr. Dušan Horák a pan Milan Mráz.

a zvolen Ing. František Ilčík. Za další dva
členy jsme navrhovali nejdříve dlouholetého
zastupitele pana Marka Ištvánka a následně
paní Janu Škvařilovou, která sice není zastupitelkou, ale má 15 let zkušeností s vedením
účetnictví a financování obcí. Nicméně přednost dostal pan Petr Blaha DiS. a paní Mgr.
Naděžda Horáková.

Přemysl Rozehnal,
zastupitel obce Mutěnice

Následně byly radními zvoleni Ing. Václav
Špéra, Ing. Radim Holešínský a pan Martin
Králík, proti těmto kandidátům byl navržen
Bc. Josef Vagunda-Drgáč, ale ani jednou
nezískal podporu pro zvolení do rady obce.

Následně zbývalo zvolit kontrolní výbor, obvyklý post pro opozici. S tímto vědomím jsme
opět navrhovali na předsedu anebo člena
Bc. Josefa Vagundu-Drgáče. Rozhodnutím
většiny zastupitelstva bude však kontrolní
výbor pracovat ve složení předseda, pan
Petr Bíza a členové Marek Zimolka a nečlen
zastupitelstva Mgr. Augustin Charuza.

Předsedou finančního výboru byl navržen

Dle výsledku voleb se dalo očekávat, že
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vítěz voleb SNK-Živnostnicí spolu s KDU-ČSL obsadí pozice starosty, místostarosty
a členů rady podle svého uvážení. Nestandardním krokem je však neobsazení kontrolního a finančního výboru i členy opozice.
Nevpuštěním opozice do žádného orgánu
zastupitelstva tak koaliční strany na sebe
vzaly závazek rozhodovat i ve prospěch
zhruba 32 % voličů, jenž svůj hlas odevzdali
Svobodným a NEZÁVISLÝM KANDIDÁTŮM.
Staronové koaliční strany tak zatím neprokázaly svou vůli ke konstrukci a spojování, kte-

rou proklamovaly před volbami. Doufejme,
že svým volebním slibům dostojí v případě
námi předkládaných návrhů, směřovaných
k rozvoji a zájmu obce. My jsme připraveni
takové návrhy předkládat a nadále kontrolovat fungování obce a podporovat rozumné
návrhy vznesené občany i koalicí.
Všem Mutěňákům přeji klidné prožití vánočních svátků, zdraví a štěstí do nového
roku.
Bc. Josef Vagunda-Drgáč,
zastupitel obce

Z galerie Mutěňáků
Josef Buchta – devadesát let
V neděli 2. prosince v kruhu rodiny oslavil
pan Josef Buchta významné životní jubileum.
Narodil se v roce 1928 do obyčejné mutěnické malozemědělské rodiny. Na jeho životním
příběhu se promítla doba konce třicátých let
minulého století, německá okupace, nástup
socialismu, doba pokoření po invazi tzv.
spojeneckých vojsk i návrat svobody po roce
1989. Vyrůstal spolu se dvěma bratry a dvěma
sestrami od dětství pouze s matkou. Otec mu
zemřel, když mu bylo 6 let. Po ukončení osmileté školní docházky se vyučil v Hodoníně
pánským a dámským krejčím. Během učení,
které započal uprostřed válečných let, se ocitl
v nebezpečí života při leteckém bombardování Hodonína 20. listopadu 1944. Nálet na
město, při kterém zahynulo 180 lidí a bylo při
něm poškozeno 1 035 domů, z toho úplně
zničeno 103. Nálet, který trval pouze sedm
minut, proběhl v době polední přestávky, a to
bylo štěstí pana Buchty, že v té době odpočíval
na dílenském dvorku. Vlastní dílna byla totiž
zasypána sutí a silničními žulovými kostkami.
Po vyučení pracoval v oboru až do ná-

stupu na základní vojenskou službu. V roce
1950 narukoval do Berouna, ale hned po
krátkém výcviku byl jako nespolehlivá osoba
z křesťanské rodiny převelen na Kladno, kde
u PTP bránil vlast tím, že celou dobu těžce
12

Po odchodu do důchodu se konečně mohl
více věnovat svým zálibám. Zahrada, vinohrad,
lidová zábava, sportovní události. Od konce
své školní docházky patřil mezi mutěnické
fotbalisty. Mezi léty 1945 až 1956 hrával za „A“
mužstvo, aktivně zažil éru nezapomenutelných
bratrů Ilčíkových a populárního Jaroslava Kratochvíla (Šedi). Byl i oceněn u příležtosti 90.
výročí mutěnické kopané. Vzhledem ke svému
zaměstnání v trojsměnném nepřetržitém provozu však své účinkování předčasně ukončil.
Se svou manželkou Annou, rozenou Balaštíkovou, vychovali tři děti. Těší se z devíti vnuků a patnácti pravnuků. Vzpomínají na začátky
společného života, kdy si převážně svépomocí
vybudovali rodinný domek v dnešní Nové ulici,
ve které byl jejich mezi prvními třemi. 14. listopadu oslavili 65. výročí společného života.
Zdálo by se, že je to jenom obyčejný život
jednoho z našich starších spoluobčanů. Skrývá se za ním však kus poctivé práce, pečlivé
starosti o rodinu i láska k rodné obci.

pracoval v kamenouhelných dolech. A ještě
mu to prodloužili na 26 měsíců.
Po skončení vojenské služby přišel
další životní zvrat. Vyučený krejčí, tak jako
mnoho dalších řemeslníků, dostalo nařízení
pracovního úřadu nastoupit do nově postavené hodonínské elektrárny. Na pět měsíců,
spolu s čalouníky, ševci, pekaři, zámečníky
a ostatními řemeslníky absolvoval přeškolení
na topiče v ostravských elektrárnách. Život
tomu chtěl, že při tomto zaměstnání vydržel
celou dobu až do odchodu na zasloužený
odpočinek. Opravdu zasloužený, protože
práce topiče v elektrárně, především v prvních
létech, byla jednou z nejtěžších. Trojsměnný
nepřetržitý provoz, práce v horku, v zimě dobývání uhlí ze zamrzlých vagonů, čištění kotlů
od strusky. Po druhé se ocitl v bezprostředním
ohrožení života. Při odstraňování strusky v roce
1957 pracovalo 5 lidí a v jednu chvíli se odlomil
velký kus zapečené strusky, prorazil lešení
a dva dělníci po pádu zahynuli. Měl štěstí, že
se v tomto momentu zachytil potrubí a dostal
se z kotle ven.

Petr Plchut

Historie
Příspěvek ke vzniku samostatného československého státu

TGM a jeho Hektor
Horní Stromky, nebyl ještě nikdy okován.
Dne 3. listopadu 1910 byl po prohlédnutí
státním zvěrolékařem zakoupen policejním
ředitelstvím v Praze a přidělen k nově zřízenému jízdnímu oddělení v Holešovicích.
Dosud bezejmenný čtyřletý valach, světlý
hnědák, byl 165 cm vysoký, na čele měl
hvězdičku, obě přední nohy do polovice
s bílými spěnkami a obě zadní nohy přes
spěnku bílé a na korunce kropenaté. Byl po-

Hektor byl jezdecký kůň našeho prvního
prezidenta - prezidenta Osvoboditele.
Spatřil světlo světa na podzim roku
1906 ve kterési dědině v okolí Nových
Zámků na Slovensku. V jeho žilách kolovala
ušlechtilá krev anglického polokrevníka.
V mládí byl jistě šetřen a nebyl používán
k těžkým pracím, neboť když koncem října
roku 1910 byl přivezen ještě s jinými koňmi
z Uher na Královské Vinohrady do usedlosti
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jmenován podle svého elegantního postoje
a pružného kroku po statečném trojském
hrdinovi „Hektor“.
První pokusy s jezdcem si odbyl již jako
hříbě na travnatých rovinách při pastvě v rodném kraji. Remontní výcvik proděl v zimních
měsících roku 1910-1911 na maninských,
tehdy ještě nezastavěných parcelách v okolí
tehdy Kutinovy továrny na rybí konzervy.
Hektor, kůň lehkého, temperamentního
a vytrvalého chodu byl nebojácný, nelekavý
a dobrý skokan. Brzy po zařazení do výcviku
byla zřejmá jeho učenlivost, poslušnost a jiné
dobré vlastnosti hledané u jezdeckého koně.
Byl to jedním slovem kůň inteligentní. Na
Hektora se bylo možno spolehnout. Nikdy
a nikde nevybočil, ani se neobrátil. I sebevětšího hluku se nebál. Proto Hektorův jezdec
jezdil při výcviku remont vždy vpředu jako
vedoucí jezdec oddělení.
Na jaře roku 1919 bylo policejní ředitelství
v Praze dotázáno hospodářskou správou
Hradu, nebyl-li by u jízdní stráže bezpečnosti
dobrý a spolehlivý jezdecký kůň pro oficiální
hosty pana prezidenta republiky. Na příznivou odpověď byli panem vyslancem Janem
Masarykem vybráni dva koně mezi nimi Hektor. Tak se Hektor dostal do hradních stájí.
Zde byl všestranně zkoušen. Když opět byly
poznány jeho dobré vlastnosti, byl určen za
osobního koně pana prezidenta republiky,
takže byl 4. října 1921 odevzdán hospodářské správě Hradu definitivně.
Od té doby, ať v Kolodějích, v Židlochovicích, v Topolčiankách nebo v Lánech,
zkrátka všude tam, kde sídlil pan prezident
republiky delší čas, byl i Hektor. V Praze při
všech slavnostech a vojenských přehlídkách,
ať již to bylo na Václavském náměstí nebo
na vojenském cvičišti a Invalidovně, či „Na
Vypichu“, které pan prezident konal, vykonal
je koňmo na Hektorovi. Také za příznivého
počasí bylo možno pana prezidenta spatřit

v bílé, tradiční blůze s jeho suitou v sedle na
Hektorovi i ve vzdálenějším pražském okolí.
Hektor, veden pevnou rukou prezidentovou
si vyšlapoval jistě a hrdě, jako by si byl vědom
své veliké odpovědnosti.
Čas prchal a jak stárne vše, stárnul i Hektor. Proto projevovali odpovědní činitelé
snahu nalézt za něho náhradu. Marně, druhý
Hektor se nenašel.
Pan prezident si dával přesto vždy nejraději
nasedlati Hektora, na něhož si zvykl a s nímž
byl úplně spokojen. Byl-li v dobré náladě, říkával: „Hektore, tož my už to spolu vydržíme“.
Uplynula rychle řada let a přišel neúprosný
osud i na Hektora. A tak po 26 - ti letém poctivě vyplněném životě se musel Hektor rozloučit se světem. Stalo se to 4. ledna 1933.
Pan prezident Osvoboditel jistě velmi litoval ztráty tak dobrého a věrného koně, na
něhož si zvykl, a který mu plných čtrnáct let
spolehlivě sloužil.
Ing. Jaroslav Mihola
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ŠKOLST VÍ
IV. ročník soutěže Nejkrásnější výrobek z přírodnin
dů, šípků, kaštanů, semínek atd. Všechny
výtvory byly velmi zdařilé, osobité. Potěšilo
nás, že se kromě individuální tvorby objevila
i skupinová práce dětí.
Pětičlenná porota měla nelehký úkol vyhodnotit ty nejlepší. Výherci byli odměněni
diplomem, věcným dárkem a sladkostmi.
Blahopřejeme. Všem žákům, kteří se
soutěže zúčastnili, byl věnován pamětní list
a sladkosti. Poděkování patří všem, žákům
i jejich blízkým, kteří si našli čas a chuť se
do soutěže zapojit. Těšíme se na to, čím nás
překvapí v příštím roce.

Stalo se již tradicí, že na podzim máme
v naší škole soutěžní výstavu z přírodnin.
Rok od roku přibývá nejen počet vystavených výrobků, ale i dětí, které se soutěže
účastní.
Během měsíce října jsme si mohli v naší
Galerii na chodbě prohlédnout přes 50 výrobků, na kterých se podílelo 65 dětí z prvního stupně.
Letos nás všechny překvapila různorodost,
rozmanitost a nápaditost vystavených prací.
Žáci využili všechny dary podzimní přírody, tvořili nejenom z dýní, šišek, listí, kůry,
větviček, sena, mechu, ale i z lesních plo-

Mgr. M. Labudová
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Šesťáci na exkurzi v Brně
Každý podzim pořádají učitelé přírodovědných předmětů pro žáky 6. ročníku exkurzi
do Planetária a Technického muzea v Brně.
Letos se tato exkurze uskutečnila v úterý 9.
října a žáci viděli v Planetáriu představení
ÚŽASNÉ PLANETY, které bylo dobrodružnou cestou Sluneční soustavou, na které
zjistili, kdy a kde se vzalo Slunce s planetami.
Na vlastní oči spatřili nejzajímavější zákoutí
našeho planetárního systému a podívali se
do míst, kam se doposud odvážily jen meziplanetární sondy. Součástí představení byla
i prohlídka aktuální noční oblohy, na které
žáci objevovali známá i neznámá souhvězdí,
hvězdy a planety.

Prohlídka sbírek Technického muzea
byla také velmi zajímavá a poučná, protože
při výkladu mohli žáci uplatnit své znalosti
z přírodovědných předmětů, zejména fyziky
a matematiky. V Technické herně si mohli
ověřit některé fyzikální zákony i prakticky.
Součástí prohlídky byla letos i expozice věnovaná 100. výročí vzniku Československé
republiky, žákům se nejvíce líbily dobové
fotografie zachycující konec 1. světové války
a události v Evropě po jejím skončení.
Exkurze se žákům líbila a po občerstvení
a zakoupení dárkových předmětů se spokojeně vrátili domů.
Mgr. Stanislava Michnová

Angličtina nejen ve škole
Hello everybody!
Welcome to the theatre.
Please, sit down quietly.
It will start very soon.
slednou reflexí ovšem už ve školních lavicích.
Žáci si upevňovali a opakovali jednoduché
fráze, přiřazovali nová slovíčka k obrázkům
a prostřednictvím poslechového cvičení
rozpoznávali zvířata žijící v lese.
Sledování představení v anglickém jazyce
je jednou z atraktivních a hravých forem
učení, které umožnují dětem zdokonalovat
si znalost cizího jazyka, získat schopnost
bezprostřední interakce a zároveň prožít
umělecký zážitek.
Věříme, že díky těmto rozmanitým aktivitám
si žáci mohou vytvořit pozitivní vztah k anglickému jazyku.

V měsíci říjnu se čtvrťáci vydali vlakem
do nedalekého Hodonína, aby ve zdejším
kulturním domě zhlédli divadelní představení. Jevištní adaptace pohádky o hloupém
medvědovi a chytrém farmáři vycházela
z jednoduché anekdoty, kde hloupý hladový
medvěd a šikovný farmář spolu každoročně
hospodaří a samozřejmě vyhraje ten moudřejší a šikovnější. Ovšem tato pohádka
A SILLY BEAR byla hrána v anglickém jazyce,
ozvláštněna výraznou hudební složkou v podobě veselých anglicko-českých písniček.
Představení bylo určeno žákům mladšího
školního věku, při němž si mohli žáci ověřit
doposud získané jazykové dovednosti a dále
rozvinout svoji slovní zásobu.
Zhlédnuté představení pokračovalo ná-

Mgr. Jitka Hamšíková
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Slovácké divadlo Uherské Hradiště
Divadlo…Co vás napadne?
Národní, Janáčkovo, Vinohradské, loutkové… Nebo snad název divadelního představení, opery či muzikálu? Nebo si povzdechnete: „Už dlouho jsme v divadle nebyli.“
Ať tak, či tak, rádi bychom vám představili
naši zkušenost s divadlem. Nejenže do divadla často míří žáci jednotlivých tříd se svými
třídními učitelkami, ale již čtvrtou divadelní
sezónu navštěvují žáci 6. – 9. ročníku, kteří
měli zájem o žákovské předplatné, Slovácké
divadlo v Uherském Hradišti. Je to nestarší
profesionální divadlo v našem regionu, které
zahájilo svoji činnost hned po osvobození
roku 1945. Dne 10. 10. toho roku se při
zahajovací premiéře hrála Její pastorkyňa
Gabriely Preissové.
Ale vraťme se do současnosti, a to přímo
k žákovskému předplatnému. Každý rok
divadlo nabízí čtyři představení, která jsou
vybírána podle dané věkové skupiny diváků.
Zařazují nejen činoherní představení, ale
také muzikálové inscenace, které mladé
publikum vždy ocení. Měli jsme možnost
zhlédnout kultovní představení Slováckého
divadla Rychlé šípy, úžasnou Yvettu Blanarovičovou v muzikálu Pokrevní bratři, silný
příběh židovské dívky Deník Anne Frankové,
příběh o překonávání sebe sama Králova
řeč, ale také Jiráskovu Vojnarku či naposled

Shakespearovu komedii Mnoho povyku pro
nic. V rámci letošního abonmá se ještě můžeme těšit na Tylovu hru Fidlovačka, kterou
zařadil režisér a zároveň ředitel Slováckého
divadla Michal Zetel do repertoáru při příležitosti 100. výročí vzniku Československé
republiky.
Jít do divadla, to je vždy tak trochu svátek.
Je to výjimečná příležitost k tomu, abychom
se svátečně ustrojili, a vzhledem k danému
prostředí se i náležitě chovali. A věřte, že
společenskému chování je třeba se učit. O to
větší mám radost, když vidím, že děvčata
jedou v šatech a mají botky na podpatku i za
cenu menšího pohodlí, když klukům trčí zpod
bundy košile s motýlkem a při nastupování
do autobusu dají děvčatům přednost. Když
podrží dveře při vcházení do divadla a všichni
vědí, že v divadle je mobil vypnutý.
Jsem přesvědčena, že ta letošní divadelní
sezona nebude pro naše předplatitele tou
poslední, protože my už jezdíme do Hradiště
na ty „svoje“ herce. Třeba na Davida Macháčka, Tomáše Šulaje, Zdeňka Trčálka, Davida
Vaculíka, Jiřího Hejcmana, ale také na výbornou Kláru Vojtkovou nebo Petru Staňkovou.
Pokud budete mít chuť, udělejte si radost,
kupte si lístky a zajeďte do Hradiště…Možná
se tam, ve Slováckém divadle, potkáme.
Jitka Olexová

Stoleté výročí republiky v naší škole
Projektové vyučování, které se uskutečnilo
na počest 100. výročí vzniku Československé republiky, proběhlo v naší škole 31.
listopadu.
Samotné netradiční akci, do které se zapojili se svými vyučujícími také žáci 5. – 9.
ročníku, předcházela velká příprava.

Především byla připravena výstava retro
hraček, které přinesli nejen žáci, ale v mnohých případech také jejich rodiče. Výstava
byla instalována v prostorách školy a bylo
opravdu na co se dívat a zároveň na co vzpomínat. Zvláštní zážitek to byl pro děti z MŠ.
Další součástí byly soutěže. Jedna byla za17

měřena na znalost osobností českých dějin
20. a 21. století a druhá na poznávání různých částí a budov obce Mutěnice. K oběma
soutěžím se podařilo nashromáždit bohatý
fotografický materiál a žákům přinesly hodně
nových informací. Zvláště v té druhé, nazvané
„Poznej svou obec“, spolupracovali žáci se
svými rodiči i prarodiči a snažili se lokalizovat
stavby obce v dřívější i dnešní podobě.
Vlastní projekt byl realizován v devíti
skupinách tzv. dílnách. Jednotliví vyučující
předložili žákům zajímavá témata, která
charakterizovala doba posledních 100 let
naší republiky. Vedle módy to bylo např.
fotografování, historie naší školy, písně T.
G. Masaryka, česká kinematografie a další.
Další akcí k tomuto výročí byly besedy
souhrnně nazvané „Vyprávěj“. Bylo to pou-

tavé povídání s kronikářem obce Mutěnice
panem Plchutem, který žákům přiblížil, jak
se v obci kdysi žilo. Také velmi zajímavé bylo
vyprávění pamětnic paní Kovárové, Davidové
a Skřápkové, které zavzpomínaly na školu
a vyučování v minulém století.
Také žáci přispěli vlastní iniciativou
a formou ankety zjišťovali ve svých řadách,
kdo je pro ně tou nejvýznamnější osobností
posledních 100. let. Mezi jejich volbou byla
jména osobností z veřejného života i z obce
Mutěnice. Nejvíce hlasů však získal člověk,
jehož jméno bylo v čase oslav skloňováno ve
všech pádech, člověk, který zanechal své
stopy i v Mutěnicích - T. G. Masaryk.
Mgr. V. Stupavský

Galerie nejen do kapsy
V pátek 9. listopadu obě páté třídy navštívily
Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Protože
mnozí zde byli poprvé, zaujala je tato více než
stoletá budova (byla otevřena v roce 1913)
svou barevností a zdobností.
Byl pro ně připraven úvodní, motivační

program pro nejmladší návštěvníky tohoto
domu umění. Děti si do pracovních listů vytvářely svou vlastní, tzv. galerii do kapsy, kdy
si z nabízených reprodukcí obrazů a soch
na nálepkách vybíraly umělecká díla podle
vlastního vkusu. Přitom se seznamovaly
18

s pojmy galerie, kurátor, depozitář, správce
depozitáře, galerijní pedagog.
Vyzbrojeni teoretickými znalostmi páťáci
vyrazili do skutečné expozice a hledali opravdové obrazy a sochy, které předtím viděli jen
na nálepkách. Pak bylo slyšet nadšené výkřiky: „Tento obraz jsem si vybral do své galerie,
tento taky, tenhle ve skutečnosti vypadá jinak,
je hezčí! A kdo je autorem tamtoho obrazu?
A co ten obraz vlastně znázorňuje? Já tam
vidím ptáčka! A já zase postavu člověka!“ Obdivné reakce nebraly konce. Nestává se každý
den vidět tuto čistou spontaneitu, krystalický

zážitek z uměleckého díla. Dospělému pozorovateli z toho doslova běhal mráz po zádech
v tom nejlepším slova smyslu.
A tak se nabízí otázka namířená směrem
k nám, rodičům a pedagogům. Neměli bychom se snažit umožnit tento druh zážitku
svým dětem častěji? Nevodit je tak často
do chrámů konzumu, nákupních galerií, ale
poskytnout jim v domech umění také potěchu
ducha? Ono se nakonec ukáže, že dnešní děti
nejsou tak cynické a bezcitné, jak se někdy
říká. Stačí jen brnknout na tu správnou strunu.
Mgr. Pavlína Lacinová

Galerie na chodbě - Jilemnická abstrakce
programu vystoupila s klavírními skladbami
žákyně naší školy Karolína Soukalová. Milým
zpestřením na závěr byl houslový dárek teprve desetiletého Samuela Holešínského, který
své skladby věnoval autorovi k jeho nedávným
narozeninám.
Mgr. Blanka Fikrová

V úterý 13. listopadu se Galerie na chodbě
rozzářila barevnými obrázky brněnského
rodáka Jaroslava Kučery.
Jaroslav Kučera je příkladem člověka, který
celý svůj produktivní věk věnoval civilnímu
zaměstnání a malování měl jen jako svého
koníčka.
Malovat začal velmi nesměle v polovině listopadu roku 2010 ve svých více než šedesáti
letech. Inspiroval ho bratranec - akademický
malíř Miroslav Bravenec, kterého na Čejči
navštěvoval při svých cestách za bratrem
a jeho rodinou.
Zaujaly ho geometrické tvary, které se staly
stěžejním prvkem jeho abstraktní tvorby. Jak
sám říká, hned na svém prvním obrázku znázornil, jak nebesa sesílají zlatým deštěm ty nepřeberné možnosti sebevyjádření prostřednictvím malířského umění. Na každém ze
svých obrázků se svěřuje se svou okamžitou
náladou a pocity, které přináší každodenní
život. „I geometrickými útvary můžete přece
vyjadřovat své sny a rozpoložení mysli,“ říká.
Bydlí v Jilemnici, proto Jilemnická abstrakce.
Vernisáž výstavy proběhla za jeho účasti
ve velmi pohodové atmosféře. V kulturním
19

Do světa knih za zábavou i poučením
vou myšlenku pokusili nejen ověřit, ale u toho
se i příjemně pobavili při proměně některého
spolužáka ve strašidelnou, mnohdy i legrační
postavu z autorčiny knihy. A tak si školáci ani
nevšimli, že se při této zábavě učí pracovat
s textem a vyhledávat důležité informace.

„Knihy jsou pro lidi tím,
čím jsou pro ptáky křídla.“
(John Ruskin)
Vhodným prostředím pro fantazii, svobodu myšlenek, vědění, moudrost, tajemno
a setkání se spisovatelskými osobnostmi je
bezesporu Městská knihovna v Hodoníně.
K takovému příjemnému setkávání našich
žáků se světem knih došlo letos na podzim
hned třikrát, pokaždé mělo jinou barvu a jinou
příchuť.

Případ s rusálkami
Do světa strašidel patří bezesporu i milé
a éterické, mnohdy však i nebezpečné a nevyzpytatelné bytosti zvané rusalky. A že i tyto
veskrze nadpozemské bytosti mohou onemocnět a co je to práce s jejich „kurýrováním“,
o tom něco ví osoba nadmíru povolaná, spisovatel Karel Čapek. Tuto „patálii“ s léčením zlomené nožky jedné z rusalek popsal ve známé
knize Devatero pohádek ve Velké pohádce
doktorské. Při třetím setkání v knihovně v Hodoníně měli šesťáci 15. listopadu příležitost
nejen číst si z Čapkova díla, ale vyzkoušet si
jinou formu práce s knihou, scénické čtení.
A určitě to bylo zábavné dopoledne. Pracovalo
se totiž i s rekvizitami a hudebními nástroji, kde
byl prostor pro kreativitu, improvizaci a spontánní projev. Mimoděk se žáci něco přiučili ze
spisovatelova originálního slovníku a stylu, a to
byl určitě jeden z cílů tohoto setkání.
Naše poděkování patří pracovnici Městské
knihovny Hodonín paní Svatavě Hýbnerové,
která tento zajímavý program pro žáky připravila. Těšíme se na další setkání.

Labyrint záhad
První setkání žáků osmého a devátého
ročníku byla schůzka s tajemnem a především
vzácnou spisovatelskou osobností.
V pátek 5. 10. 20158 se v hodonínské
knihovně konala přednáška PhDr. Arnošta
Vašíčka. Je to český spisovatel, záhadolog
a scenárista, jehož knížky jsou velmi populární
a vyhledávané. V nich pátrá po největších
záhadách u nás a pokouší se je rozluštit s pomocí odborníků i srovnáváním s podobně tajemnými případy ze světa. V knihách Labyrint
záhad, Setkání s tajemnem, Tajemství mágů
nebo Egyptské záhady nabízí čtenářům řadu
zajímavých objevů, ale i odvážných hypotéz.
Žáci 8. a 9. ročníku slyšeli spoustu zajímavostí
a někteří se určitě budou chtít i blíže seznámit
s některou z autorových knih.
Atlas strašidel
Do světa tajemna a světa fantazie se vypravili také se žáci pátého ročníku v pátek 9. listopadu. Stalo se tak díky knize Atlas strašidel od
spisovatelky Daniely Krolupperové. Autorka
vyslovila zajímavou hypotézu, že strašidla jsou
všude kolem nás a že jsou tu proto, aby nás,
nedokonalé bytosti zvané lidi, zbavila našich
nedostatků a zlozvyků. Páťáci se tuto zajíma-

Mgr. Pavlína Lacinová,
Mgr. Iva Kovářová
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VIDA!
Dokážete si představit, jak obrovská je ve
skutečnosti velryba? Kolik toho za den spořádá? Tyto a mnohé další otázky našim druhákům zodpověděli lektoři z brněnského Vida
centra na jejich programu Putování s velrybou.
Konkrétně naši žáčci putovali s keporkakem, na ostatní druhy velryb však také přišla
řeč. Nezůstalo jen u povídání. Děti si život
velryby připodobňovaly na praktických činnostech – pokusech a hrách. Měřily, jak velké
jsou různé druhy velryb, pro některé druhy jim
nestačil ani celý přednáškový sál! Na pokusech s vodou různé teploty si vyzkoušely, jak
fungují mořské proudy. Při sběru krilu, malých

mořských korýšů, se pěkně protáhly a byla to
velká zábava.
Kromě skvělého programu jsme nemohli
vynechat prohlídku stálé expozice Vida centra. Zde se děti mohly seznámit s fyzikou,
biologií nebo třeba s chemií. Samozřejmě
hravou a zajímavou formou. Některé aktivity
zvládly a pochopily již nyní, na některé si ještě
pár let počkají.
Poté jsme se všichni mohli vydat na cestu
zpět do Mutěnic – příjemně unavení a zase
o něco chytřejší.
Mgr. Lucie Ševčíková

Pojď si hrát a buď můj kamarád!
vených na stole. Paní učitelka poradila, kde
se jim bude s vybranou stavebnicí nejlépe
skládat, zda u stolečku, nebo na koberci.
Když byly všechny stavebnice rozebrány vytvořenými dvojicemi, děti se společně pustily

Mateřskou školu navštěvují pravidelně
odrostlejší školáci v den, kdy pomáhají školčátkům rychle a bezpečně opustit budovu po
požárním schodišti. Je to takové malé požární
cvičení. Tato spolupráce je nejen přínosná,
ale také příjemná pro obě strany.
Školáci navštěvují školku rádi. Vzpomenou
si na své útlé, bezstarostné dětství. Také často
chodí pro své mladší sourozence a nejednou
zalitují, že tu nemohou být déle a pohrát si.
A tak se zrodil nápad, jak to zařídit. Od nápadu
k realizaci byla cesta docela krátká.
Žáci 2. stupně byli pozváni do mateřské
školy do třídy předškoláků.
Jedno listopadové dopoledne zavítali deváťáci do školky. Byli přivítáni paní učitelkou
Martou Paulíkovou a asistentkou Adrianou
Buchtovou a třídou plnou Kuřátek. Malí kluci
a holky se pozdravili s těmi velkými a v rámci pravidel slušného chování se vzájemně
představili.
Pak si děti z Kuřátek vybraly každý jednoho
kamaráda do hry a jednu ze stavebnic připra21

do práce. Paní učitelka mezi nimi procházela,
radila, chválila, někdy pomohla a spokojeně
sledovala hrající si děti. Nejen své malé, ale
i ty velké. Občas je třeba těm malým poradit,
pomoct, popostrčit je. Ke stavebnicím jsou
různé plánky, podle kterých děti skládají. Jenže někdy je to hodně těžké. Proto měl každý
svého staršího kamaráda, který to přece umí.
Vždyť do školky už dávno chodil a rád poradil.
Bylo to velmi hezké, zajímavé a příjemně
strávené dopoledne. Čas vyměřený pro hraní
uběhl jako voda a místo vyčleněné pro hotové
výrobky zvané dětmi výstavka se zaplnilo.

Děti si ještě vzájemně prohlédly a zhodnotily
podle plánku z mozaiky poskládanou rybičku,
papouška, z vaflové stavebnice robota, podle
fantazie vytvořený hrad, pyramidy. Podle
předlohy z dalších stavebnic Lega, Sevy,
Morphum, Mecanico různé věže, mosty,
auta, lodě.
Poté museli ti velcí spěchat do školy vzdělávat se a ti malí posvačit, zpívat, tancovat,
zdolávat průlezky a běhat po zahrádce.
Za MŠ napsala
Jana Mráková, Marta Paulíková

KULTURA
Putování slováckým vinohradem
Do Mutěnských búd pak většina pochodníků přijde napita a najedena. Potřebují WC,
odpadkové koše, někteří ani ty ne, a najít si
ten svůj vlak nebo autobus. Další účastníky
pochodu nám sem „lifrují“ milotičtí pořadatelé Šidlenského pochodu. Takže pořadatel,
Obec Mutěnice, zde slouží jako úklidová četa
a plocha pro parkování. Ten původní úmysl, dát
možnost mutěnským vinařům si prodat trochu
svého burčáku či vína, se pomalu vytrácí. Je
to už poznat i na počtu otevřených sklepů,
které zmíněné produkty nabízí. Do příštích let,
bude- li obec tuto akci pořádat, se připravuje

Druhou říjnovou sobotu se konal již 42. ročník tradičního Putování slováckým vinohradem,
lidově zván jako „Burčákový pochod“. Počasí
bylo téměř letní, a proto existoval předpoklad
velké účasti pochodníků z celé ČR ale i Slovenska a dalších zahraničních zemí. Předpoklad
se naplnil, možná ještě předčil očekávání
pořadatele.
Scénář pochodu je každoročně stejný. Po
příjezdu do Mutěnic si malá část účastníků
koupí mapku nebo upomínkový předmět
a vyrazí většinou směr Duňanská hora. Po
cestě je nepřeberné množství stánků s moky,
některé snad ani hrozny neviděly, různé pálenky a podobné výtvory prodávajících. „Pod
horů“ se konají zabíjačky a různé „slovácké
žranice“, v ohrazených prostorách u Dubičí
se koná permanentní hudební zábava. Dále
je po trase naše nová rozhledna. U rozhledny
konala dozor bezpečnostní agentura, dbala
na počet návštěvníků na věži, protože ten je
daný provozním řádem a celkově dohlížela na
chování burčákem posilněných návštěvníků.
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„provozní řád akce“, ve kterém budou zahrnuty
nejen povinnosti pořadatele, ale rovnocenně
i povinnosti prodávajících, a to na celém katastrálním území Obce Mutěnice!
V tuto sobotu odstartoval problém s vypadáváním přívodu elektrického proudu do
celé lokality Pod Búdama. Přitom agentura,
která organizuje rozdělení a provoz stánkového
prodeje, a taky zábavní atrakce u fotbalového
hřiště, mají své vlastní generátory. Problémy
vznikají ve zvýšených odběrech sklepů, provozoven. Trafostanice a rozvody (dráty) jsou
zde nejméně čtyřicet let staré. To měli lidi ve
sklepech čtyři světla a dvě elektrické zásuvky.
Vzniklá situace se řeší, snad se to podaří

v krátké době i realizovat, zvláště po výpadcích
proudu při dalších dvou akcích, které se od té
doby konaly.
Pochodu se zúčastnilo, dle odhadu pořadatelů na 25 000 pochodníků. V obci bylo zaparkováno 250 autobusů a více jak 220 osobních
automobilů. Proto je na místě poděkovat
hasičům řízeným obecním strážníkem Františkem Dubinou za organizaci dopravní situace
a technické četě vedené Martinem Šupou za
bleskový úklid obce ještě v neděli. Návštěvníci,
kteří zde byli ubytováni, tak v 9 hodin nevěřili,
že se tu uskutečnila nějaká akce.
Vladimír Trávník
organizátor akce

Oslavy 100. výročí vzniku ČSR v Mutěnicích
I u nás v Mutěnicích se vzpomínalo na tuto
vskutku historickou událost, která uvedla
český a slovenský národ do společenství
dalších suverénních států Evropy a světa.
Program byl rozdělen do tří dnů. Hlavním
dnem byl pátek 26. října, kdy se konalo slavnostní shromáždění u pomníku padlých občanů Mutěnic ve světových válkách. Pomník
byl znovu osvícen a vyzdoben. Čestnou stráž
stáli místní hasiči a skauti. Hudební doprovod

zajistili Josef Ilčík na trubku a Pavel Přidal na
baskřídlovku, zpěvy mutěničtí Mužáci, kteří
po úvodní večerce a státních hymnách České a Slovenské republiky zazpívali oblíbené
písně presidenta T. G. Masaryka „Ach synku,
synku“ a „Teče voda, teče“.
Slavnostního projevu se ujal starosta Mutěnic MVDr. Dušan Horák. Ve svém projevu
zdůraznil význam tohoto výročí pro dnešek
i budoucnost občanů České republiky. Po-
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tom položili své věnce a kytice představitelé
obce a zástupci politických stran a spolků
působících v naší obci.
Závěrem tohoto slavnostního shromáždění
byla vysázena pamětní lípa. Tohoto aktu se
ujali P. František Putna, mutěnický farář,
MVDr. Dušan Horák, starosta, Petr Bíza,
místostarosta a Mgr. Marie Kujová, ředitelka
ZŠ a MŠ v Mutěnicích.
Po seřazení se všichni shromáždění přesunuli lampionovým průvodem k prostoru po
staré škole, kde byl připraven ohňostroj. Asi
dvacet minut se muselo počkat, až se úplně
setmí a potom to začalo!
Při státní hymně České republiky, kdy se
prolínala světla v barvách trikolory a nakonec

se vytvořila i světelná státní vlajka, pak začala úchvatná světelná podívaná. Perfektně
sladěná hudba se světelnými efekty vytvořila dvanáctiminutovou show, na kterou asi
600 zúčastněných diváků dlouho nezapomene. Bylo to opravdu velkolepé zakončení
prvního dne oslav tohoto nevšedního jubilea.
Závěrem patří velké poděkování, mutěnickým hasičům, skautům, Mužákům, dětem s lampiony, rodičům za jejich přípravu
a mutěnické chase. Zvláštní dík patří paní
Marii Holešinské a rodině Nedvídkové za
poskytnutí technické pomoci.
Za organizátory oslav
Vladimír Trávník

Slavnostní koncert k 100. výročí ČSR
Farnost Mutěnice se 27. 10. 2018 zapojila do oslav 100. výročí ČSR slavnostním
koncertem v kostele sv. Kateřiny. Koncert
byl laděn jako vzpomínka na padlé občany
Mutěnic, kteří položili svůj život ve světových
válkách. V kostele bylo možné navštívit pietní místo s pamětními deskami konkrétních
padlých občanů Mutěnic a uctít tak jejich
památku. Při koncertu tematicky zazněla
zádušní mše Requiem Wolfganga Amadea
Mozarta. Skladbu provedl Symfonický orchestr města Hodonín, Smíšený pěvecký sbor
města Hodonín a členové sboru Carmina
Vocum z Kyjova se svými sólisty. Orchestr
řídil David Herzán, sbormistrem byl Josef
Ilčík. Koncert byl pro zcela zaplněný kostel
velkým zážitkem a krásně dotvářel atmosféru
víkendových stoletých oslav v Mutěnicích.
Ing. Blanka Přidalová
členka kulturní komise a SPSMH
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Jak jsme s republikou oslavili její stoleté jubileum
Přesně na den 28. října jsme se pomyslně
vrátili o 100 let zpět. Rodinné centrum ŽOFKA a OÚ Mutěnice společně uspořádaly
netradiční oslavu – prvorepublikové sváteční
odpoledne.
V 16.00 hod. se začali v kulturním domě
scházet první návštěvníci. Někteří ve společenském, jiní v dobových kostýmech,
stejně jako všechny pořadatelky. Z pódia
zněly swingové melodie orchestru Eager
Swingers, u baru se podávala káva, víno
a žíznivým i pivo. Pozvolna se zaplňovala
místa v sále, až bylo úplně plno. Pak už jsme
si připadali jako v kavárně z dvacátých let.
Orchestrální melodie střídaly známé písně
z filmů pro pamětníky v provedení skvělého
dívčího tria a zpěváků, hudebníci se předváděli ve vynikajících sólech, pořadatelky
s úsměvem plnily přání hostů. Milým zpestřením bylo i taneční vystoupení kraselovských
Karamelek v duchu charlestonu. Úžasná
módní přehlídka pak dala nahlédnout do
dámského i pánského šatníku od spodního
prádla až po „velké večerní“. A že se bylo
na co dívat!
Postupem času se nálada příjemně uvolňovala, až nakonec mnozí neodolali a zaplnili
taneční parket. A to už opravdu byla „první

republika“ v plném proudu. Atmosféru v sále
podtrhla i velmi zdařilá výstava dobových
dokumentů a fotografií.
Čas rychle běžel, a když kapelník ohlásil
poslední skladbu, nikomu se domů nechtělo.
Velký potlesk přinutil orchestr k přídavkům
a pak už se jen tak sedělo a povídalo. Přáním
všech zúčastněných bylo, sejít se za rok
znovu. Věříme, že se obecnímu úřadu a RC
ŽOFKA podaří naše očekávání naplnit. Už
teď se těšíme.
Spokojení návštěvníci

25

Jen pro ten dnešní den...
kavárně Manuel za jejich sponzorské dary.
Moc si vážíme toho, že všichni jmenovaní
nabídli darem právě to, co je jim vlastní – své
hřivny, svůj um či své produkty.
Díky všem, kteří přišli v dobových kostýmech, i těm, co se odvážili na taneční parket,
za přispění k autentičnosti. Díky Vám všem
návštěvníkům Prvorepublikového odpoledne za vytvoření mimořádné a podmanivé
atmosféry oslavy stoletého výročí Československého státu i za slova chvály, která
potěší i povzbudí.
Z pohledu pořadatelů – a snad i za všechny
ostatní zúčastněné – by šlo celé odpoledne
shrnout do názvu známé filmové písně – Jen
pro ten dnešní den stojí za to žít! Jsme rádi,
že máme společně pro co žít. Budeme se na
Vás těšit příští rok!

Za spolek Rodinné centrum ŽOFKA bychom touto cestou chtěli poděkovat všem
účinkujícím – jmenovitě big bandu Eager
Swingers Petra Varmuži pod uměleckým
vedením Janka Gašpárka a jeho sólistům
za jedinečný hudební doprovod celé akce,
manželům Rylkovým za milé a originální
přivítání hostů, kraselovským Karamelkám
za zpestření jejich charlestonem, spolku
Prvorepubliková móda z Lednice za velmi
zdařilou módní přehlídku, která nás provedla
celodenním oděvem z let třicátých, a za zapůjčení módních doplňků do prvorepublikového fotokoutku, dále pak Obci Mutěnice za
podporu a spolupořádání akce, panu Luboru
Drgáčovi za laskavé zapůjčení dobových
oděvů, předmětů, fotografií a knih, skautům v krojích a všem pomocníkům za jejich
ochotu a službu a všem sponzorům akce –
místním vinařům, paní Ivě Kryštofové a místní

Organizační tým RC ŽOFKA
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Předhodové zpívání 2018
loučení s bývalým zakládajícím členem sboru
panem Jaromírem Trávníkem, který už pro své
zdraví nemůže dál s Mužáky zpívat. Poděkování Mužáků za jeho činnost ve sboru bylo
doprovázeno i zpíváním jeho oblíbených písní
a samozřejmě i předáním darů.
Na závěr programu si všichni účinkující
zazpívali společně s posluchači a cimbálovou
muzikou Lašár z Velkých Pavlovic, která provázela zpěváky celým programem a po skončení
programu zahrála i v krátké besedě u cimbálu.
Dovolte, abych vám i za Mužáky z Mutěnic
popřál do blížících se vánočních dnů pohodu,
klid a radost z narození Spasitele a do nového
roku všechno dobré, hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti.
Současně vás zveme na Mužácké koledování, které se uskuteční dne 4. 1. 2019 od
18.00 hodin v kostele sv. Kateřiny v Mutěnicích.

V pátek před hody se uskutečnilo v sále
kulturního domu už třetí předhodové zpívání
mutěnských Mužáků.
Ke spoluúčinkování jsme si letos přizvali
kamarády z mužského sboru z Korytné, které
trošku netradičně vede jako umělecká vedoucí manželka člena sboru paní Lidka Věrná.
V příjemné předhodové atmosféře se nám
naši hosté předvedli s krásnými horňáckými
písničkami i troškou trefného humoru.
Protože se jedná o mutěnské předhodové
zpívání, přizvali jsme k účinkování jako hosty
už jenom místní zpěváky. S krásnými písničkami se předvedly naše zpěvácké naděje Štěpánka Přidalová s písničkami Zazpíval slavíček
a Kdyby černé očenka, Lenička Dvoracká
s písničkou V srdéčku mňa, mamičko, cosi
bolí a v duetech Romana Kotásková s Milanem
Dvorackým s písní Holuběnka a Patrik a Milan
Mrázovi zazpívali Polečko zorané. Jako poslední se v sólové písni předvedl člen sboru
Vladimír Trávník s písní Dědinečko moja.
Velmi emotivními okamžiky bylo mužácké

Za Mužáky z Mutěnic
Milan Mráz
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Kateřinské hody 2018

chasy byly Kateřinské hody slavnostně povoleny. Vše poté pokračovalo taneční zábavou,
kde k všeobecnému veselí hrála DH Túfaranka.
Letos chtěli stárci přespolní pozvat hlavně na
typickou hodovou kačenu, a kdo neochutnal
na večeři tu pečenou, na sále se rozdávaly alespoň malé kačenky marcipánové, které pečlivě
připravovala děvčata z domácí chasy. V pondělí
vycházel průvod z dolního konce za doprovodu
DH Liduška, která hrála i na následující večerní
zábavě, kde měli již tradičně své sólo všechny
Kateřiny a později "ženáči". Na úterní zábavu
se znovu sjeli domácí i přespolní hodaři. Večerem plným nápadité recese provázela DH
Lácaranka. Všichni jsme se zasmáli a hody tak
s úsměvem na tváři zakončili.
Velmi děkujeme obci Mutěnice, za její
podporu, dále všem štědrým sponzorům,
celé krojované chase a všem, kteří se jakkoli
podíleli na zdárném průběhu tohoto krásného
a největšího lidového svátku v Mutěnicích.

Letos se netradičně již pět týdnů před hodovými svátky konalo Zahrávání hodů, kterým
předcházely menší komplikace se "stavjáním
máje", díky jejíž velikosti se muselo postavení
přesunout až na pozdější termín. Samotné
Zahrávání hodů proběhlo již bez obtíží a DH
Liduška vyhrávala až do brzkých ranních hodin.
Všechny přípravy a chystání postupně vrcholily a ve dnech 24. - 27. 11. 2018 se v Mutěnicích mohly uskutečnit krojované hody. Sobotní
předhodovou zábavu s doprovodem známé
skupiny LosPlayboys navštívilo neobyčejné
množství lidí. V neděli, nejslavnostnější den
celých hodů, se konala mše svatá na oslavu
sv. Kateřiny, patronky naší obce. Krátce po
poledni vyšel od kostela průvod krojovaných
pro stárky. Nejprve pro stárků Štěpána Tesaříka a Radka Kmentu, kteří pak pokračovali
v průvodu ke svým stárkám Josefíně Esterkové
a Kateřině Čajkové. Letos byl průvod velmi
krátký, a tak se přišlo k radnici nezvykle brzy.
Tady za hlasitého a radostného juchání celé

Za celou chasu stárci a stárky
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Reakce na článek „Kam kráčí mutěnický kroj?“
(Naše Mutěnice jarní, str. 38, 39)
Rozhodl jsem se reagovat na článek o našich
krojích a pokračovat tak v polemice, kterou
článek vyvolal.
V kroji jsem sám chodil a zajímám se o jeho
historický vývoj. K bádání mne dovedla také
práce na mém keramickém betlému, kde se
snažím mj. o přesnost v podání krojů.
V článku se uvádí, že nošení kroje má svá
pravidla. Chci poukázat na to, že jsou to spíše
zvyklosti než neměnná pravidla, ta se neustále
mění a vyvíjejí, dít se to bude i v budoucnu.
Například mužské kalhoty u našeho i podlužáckého kroje už po 1. světové válce byly
střídavě modré a červené, podle dostupnosti
sukna. (I dnes Lanžhotčané vystupují na některých představeních i s modrými, černými, či
dokonce fialovými kalhotami). Vývoj kroje byl
a je určován mnoha faktory. Např. dovedností
místních řemeslníků, dostupností materiálů,
vkusu či nevkusu nositelů kroje atd.
V historii Mutěnic bylo důležitým momentem
uvedení železniční dráhy do provozu koncem

19. století. Najednou řemeslníci, kteří zhotovovali kroje a jeho části, ztráceli pokračovatele.
Jejich mladí následovníci totiž, díky železnici,
odjížděli nebo dojížděli za výnosnější prací
jinde, do měst. Protože v okolních vesnicích,
kde železnice nebyla, se tradiční řemeslníci
drželi, později dostávali zakázky na kroje či
součásti krojů právě i od mutěnických občanů.
Tito řemeslníci, hlavně z Podluží, tak zásadně
ovlivňovali vývoj našeho kroje.
Civilizační náskok Mutěnic před okolními
dědinami dokládá historka o tom, že jednou
rozhodčí při fotbalovém utkání na hřišti Pod
Bůdama hvizdem píšťalky přerušil hru, „aby se
chlapci ze súsední dědiny mohli podívat, jak
vypadá vlak.“
Mutěnice nepatří k Podluží. Když si to uvědomíme a sebereme dostatek své vlastní hrdosti,
nemusí se nás pak týkat ani zmíněné hanlivé
rčení „Mutěňáci-mjatěnáci.“
Dále ke konkrétním bodům:
Boty… Od třicátých let 20. století vyšíval mistr
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Ladislav Štěpánek z Mutěnic (1898-1998) boty
k ženskému kroji. Na tyto boty se kladl větší důraz – pro „ženskou parádivost“. V Hovoranech
vyšíval boty Petr Plchut (1892-1968), také pro
Čejč, Šardice, Mistřín. Později se využívalo
domácí práce mistrů z Podluží, např. z Kostic.
Mužské boty se vyšívají posledních 30. let. Dále
není pravda, že by se nenosily v Mutěnicích
u mužského kroje podkůvky. Naopak, nosily
se odjakživa. Jen po postavení katolického
domu museli šohaji podkůvky zrušit, protože
se ukázalo, že ničí podlahu (dle svědectví L.
Štěpánka). Po nějaké době řemeslníci vymysleli
pro podkůvky jiný tvar, takže se opět používaly.
Jinde tento vývoj nenastal, protože hody většinou probíhaly venku „pod zeleným“. Další atribut
mužského kroje zmizel neznámo proč – byl to
cvočkovaný řemen, třikrát omotávaný kolem
pasu šohajů. Ten právě odlišoval mutěnický
kroj od podlužáckého. Oproti tvrzení v článku se
nosil ještě v 70. letech 20. století. Sám jsem ho
měl na sobě. Potěšilo by mě, kdyby se k němu
naši chlapci vrátili. Ozdoba na klobůčku – to byla
další věc, kterou jsme se odlišovali od Podlužáků. My jsme nosili péra kohoutí, oni paví.
Vrátit se ke starému chlapeckému kroji?
Ano, není pravda, že nevíme, jak vypadal –

vždyť jej autor článku pan Tesařík sám popsal:
modré kalhoty, později červené, zmíněný
ozdobný kožený řemen, kordula, šátek kolem
krku. Stačí se podívat na staré fotografie.
Co se týče dívčího a ženského kroje v klasickém období mezi 30. a 50. léty se odlišoval
od podlužáckého, hovoranského i kyjovského
kroje. Nosil se turečák do šátku nebo drdolu,
pak věnečky, bílé šátky jako součást pracovního
kroje. Navrhuji, aby se náš mutěnický ženský
kroj vrátil do této podoby poválečné.
Nakonec chci polemizovat také s celkovými
závěry, ke kterým dospěl autor článku. Můj
názor je opačný. Nerozumím tvrzení, že čas
nevrátíme, připadá mi to alibistické. Pak k dalším rozporuplným místům v článku: např. pan
Tesařík píše: „Může se zdát, že upřednostňuji
podlužácký kroj, ale není tomu tak.“ A už v další
větě píše pravý opak: „Ať se nám to líbí nebo ne,
správná kombinace je šohaj a děvčica v podlužáckém kroji!. Co si z toho máme vybrat?
Dále píše: „Je až s podivem, kolikrát se u nás
kroj měnil!“ Souhlas. A co tak s tím něco pozitivního pro Mutěnice udělat?

Jan Plchut, st.

Plesová sezona 2019 v Mutěnicích - KD Mutěnice
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Bohoslužby - Vánoce 2018
Neděle 23.12.

4. neděle adventní

Pondělí 24.12.

Štědrý den - Vigilie Narození Páně
1. mše sv. vánoční tzv. „Půlnoční“

Úterý 25.12.

Slavnost Narození Páně
Hod Boží vánoční

Středa 26.12.

Svátek sv. Štěpána
Druhý svátek vánoční

Čtvrtek 27.12.

Svátek sv. Jana, evangelisty
Žehnání vína v kostele

Pátek 28.12.

Neděle 30.12.

Svátek sv. Mláďátek

18:00

7:30
10:30

Sv. Silvestra

Slavnost Matky Boží P. Marie
Slavnost Zjevení Páně - Epifanie
Žehnání vody, kadidla a křídy a zlat. př.

Neděle 13.1.

7:30
10:30

Svátek Svaté rodiny

Nový občanský rok 2019

Neděle 6.1.

7:30
10:30

16:00

Mše sv. na zakončení občanského roku

Úterý 1.1.2019

22:00

Mše sv. pro děti - nejmenší

Obnova manželských slibů

Pondělí 31.12.

7:30
10:30

Svátek Křtu Páně
Končí doba vánoční

15:00
7:30
10:30
7:30
10:30
7:30
10:30

Poznámka: V tabulce pro nedostatek místa nejsou uvedeny všechny mše sv. vánoční ve všední
dny před a po. 1. lednu 2019
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Obec Mutěnice pořádá na Hod Boží vánoční

25. prosince 2018

vánoční koledování u jesliček před radnicí

PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA
Program:
15:00 Zahájení - fanfáry, úvodní sváteční slovo
15:15 Zpívání koled
Účinkují:
Dětská schola Abakuk, DFS Mašlička a Súček, Krojovaná chasa z Mutěnic,
Chrámový sbor z Mutěnic, Mužský sbor z Mutěnic
Tradiční občerstvení zajišťují mutěničtí vinaři.
Zvířátka ze ZOO Hodonín.
K účasti srdečně zve Kulturní komise OÚ Mutěnice a všichni účinkující!
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Vánoční píseň Tichá noc, svatá noc slaví 200. narozeniny
Koleda Stille Nacht, Heilige Nacht se
narodila o Vánocích roku 1818. Vznikla
naprostou náhodou. Původně byl její text
zamýšlen pro báseň. Tu, šestislokovou, složil
pomocný kněz P. Joseph Mohr (narozen 11.
12. 1792 v Salzburgu, zemřel 4. 12. 1848 ve
Wagrainu).

Od 19. října 1817 v Oberndorfu u Solnohradu u faráře Nöstlera v kostele svatého
Nikoly. Před Vánocemi příštího roku vypověděly kostelní varhany. (Údajně měly myši
prokousat varhaní měchy!). Duchovní Joseph
Mohr požádal varhaníka, učitele Franze Grubera (narozen 25. 11. 1787 v Hochburgu,
zemřel 7. 6. 1863 v městečku Hallein), aby
složil nápěv k jeho básni. Stalo se tak 24.
prosince 1848 o Štědrém dnu.
Příštího dne, v den Slavnosti Narození
Páně ji poprvé zazpívali, upravenou v celek
pro dva sólové hlasy a sbor, aby se dala
předvést v kostele. Sólista Mohr tenor s doprovodnou svou kytarou a sólista Gruber,
který zpíval nádherným basem. S kytarou,
tímto nezvyklým a dosud nepoužívaným hudebním nástrojem v kostelích. Téměř všichni
posluchači si ji, tuto koledu s jejím hudebním
doprovodem kytary, napoprvé hned oblíbili.
No tedy až na nervního faráře, staromilce
Nöstlera.
A píseň se stala populární po celém světě.
V současnosti se zpívá ve více jak 200 jazycích. Stala se světovou hymnou Vánoc.

Kaple Tiché noci postavená na místě zbořeného
kostela sv. Mikuláše v rakouském Oberndorfu
(Salzburg).

Ing. Jaroslav Mihola

SAM – Spolek aktivní mládeže
Už je pomalu zvykem, že se s dětmi z Mutěnic a širokého okolí každoročně v období podzimních prázdnin vydáváme na prodloužený
víkend - Toulky. Letos jsme si zvolili vesničku
Pačlavice, která leží poblíž města Kroměříž.
K události sta let od vzniku Československé
republiky nás celým víkendem provázel Český

lev z pořadu Dějiny udatného českého národa,
který nám připomínal, co vše se za sto let naší
republiky stalo, a hlavně díky čemu vznikla.
Z Mutěnic jsme odjížděli od radnice hned první den podzimních prázdnin odpoledne a do
Pačlavic jsme přijeli za dvě hodiny. Hned po
vybalení jsme na místě našeho pobytu rozdě33

lali oheň v kamnech, která nás hřála po celou
dobu našeho pobytu. Zbytek dne jsme trávili
hraním her, které nás zabavily až do večerky.
Nepříjemnou věcí na celé akci bylo nepříznivé
počasí, které nám bohužel nedovolilo zahrát
si hry venku, nebo jít na procházku po okolí.
Většinu času jsme proto trávili v budově, ale
i přesto jsme se dokázali zabavit. Naštěstí pro
nás byla pačlavská fara, která nabízí ubytování
pro podobné spolky a organizace, dostatečně
prostorná, a proto jsme mohli dělat skoro vše,

co nás napadlo. Hráli jsme schovávanou, honěnou, dokonce i provizorní vybíjenou nebo
třeba baseball. V neděli zájemci zavítali do
místního kostela na mši svatou. Po ní jsme se
všichni vydali k nedalekému pomníku padlých,
kde jsme zapálili svíce. Za celý víkend, co jsme
strávili v Pačlavicích, jsme se dozvěděli mnoho
zajímavých věcí o naší republice. Rozhodně to
nebyla poslední akce, ze které se vracíme plní
zážitků a dobrých vzpomínek.
Vojtěch Hodes

Divadelní spolek Mutěnice
Bylo, nebylo za sedmero vršky a sedmero
potůčky…. ale ne! Tuto pohádku jistě všichni
dobře znáte. My vám budeme vyprávět zcela
jinou a také zcela novou.
Psal se leden roku 2018. Venku mrzlo
a všechno spalo zimním spánkem. Všude
bylo ticho a klid. A možná právě to ticho může
za to, že se v našich hlavách zrodila myšlenka

založit divadelní spolek. Zkusili jsme to a ono
to vyšlo. Ne nadarmo se říká, že v pohádkách
je možné všechno. Takže spolek máme. Ale
co dál? Naším dalším úkolem bylo vybrat
vhodný divadelní scénář a věřte, že to byl docela oříšek. Divadelní hra musela pasovat do
našich podmínek, splňovat možnosti našeho
hereckého obsazení, a hlavně měla zaujmout
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ném obsazení. Překvapením pro nás bylo,
že na druhé vystoupení přišlo ještě víc lidí
než na to první. No ale jak z toho ven, když
vám po vystoupení řekne několik lidí, že to
nemělo chybu, že už se těší na další hru, že
určitě přijdou a že jsou zvědaví, jak budeme
překonávat laťku, kterou jsme si dali hodně
vysoko? Nezbývá nám nic jiného než udělat
všechno proto, abychom diváky nezklamali.
A tak je tu nový začátek, nové hledání vhodné
hry, ale to už by byla jiná pohádka.
Děkujeme všem divákům, kteří nám dali
svou důvěru a přišli nás na vystoupení podpořit. Také děkujeme obci Mutěnice za celoroční poskytnutí prostorů Kulturního domu
a skupině historického šermu Dračí úsvit za
pomoc při nácviku šermu a zapůjčení mečů.

a pobavit. To se nám povedlo, a tak přišly
na řadu zkoušky. Každou neděli večer jsme
pobíhali po jevišti místního Kulturního domu,
pilovali texty, řešili scénu a kostýmy, přemýšleli, vymýšleli, a dokonce i několikrát měnili.
Vše jsme dělali cestou pokusu a omylu až do
doby, než nám jedna středověká chůva poradila, že na přemýšlení je lepší místo čepce
použít hlavu. Zkusili jsme to a od té doby se
nám dařilo víc a víc. Příprava hry se blížila
do finále, a tak bylo na čase oznámit termín
veřejné premiéry. Adrenalin nám stoupal,
krev vřela, srdce bušilo a v hlavách se nám
rodila jedna otázka za druhou. Přijdou lidé?
Budou se bavit? Bude se hra líbit? Nebude
to trapné? Co když se nebudou smát? Lidé
přišli a málo jich rozhodně nebylo. Smáli se,
bavili se a nám spadnul obrovský kámen ze
srdce. Odměnou pro nás byl velký potlesk
i pochvala. O dva týdny později jsme hru
Rytířova dcera hráli ještě jednou, ale v ji-

Divadelní spolek Mutěnice
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Středověký sitkom

RYTÍŘOVA DCERA
Scénář: Petr Tomšů
Režie: Eva Holešinská

Rytíř Provod se po devíti měsících vrací z bitvy na svůj hrad a těší se na dceru Johanku. Jako překvapení pro ni veze ženicha, rytíře Drahotu, kterému už dal své rytířské slovo, že si může Johanku
vzít. Problém je v tom, že je dcera v tom. S uhlířem Vojtou čekají narození dítěte každou chvíli.
Nezbývá tedy nic jiného, než připravit hodně odvážný plán. Protože mít plán je polovina úspěchu.
Hrají:
Johanka
Vojta
Chůva
Provod
Drahota
Radosta
Neplech
Nápověda
Technická podpora
Maskérka
Scéna a kostýmy

Eva Ištvánková/Petra Robková
Miroslav Havlík
Petra Klepáčová/Renata Mikulášková
Květoslava Svobodová/Miroslav Svoboda
Oldřiška Skočíková
Kateřina Holešínská/Marcela Mokrušová
Kristina Bortlíková/Aneta Klepáčová
Zuzana Hrubčová/Jana Zvědělíková
Petr Holešínský
Jana Zvědělíková
kolektiv členů Divadelního spolku

Poděkování: Obci Mutěnice, Skupině historického šermu Dračí úsvit a dalším

Rodinné centrum Žofka
Mažoretky z Mutěnic vyrazily na soustředění
Mažoretky z Mutěnic v počtu 30 děvčat,
která pravidelně trénují v pondělí a pátek na
KD v Mutěnicích, se o víkendu 23. – 25. 11.
2018 vypravily na víkendové soustředění.
To se konalo v hotelu Kamzík v malebné
krajině CHKO Jeseníky. Děvčata z Mutěnic
společně s Mažoretkami DEJNA z Kyjova,

Ždánic a Hovoran utvořila kolektiv o celkovém počtu 64 účastnic, z nichž nejmladší
byly teprve 3 roky!
Odjezd na hotel proběhl již v dopoledních
hodinách. Po příjezdu následovalo ubytování
a po něm nástup do tělocvičny. Trénovaly
se nejen nové soutěžní choreografie, ale
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i vánoční vystoupení. V sobotu holky čekal
v 7.30 hodin budíček a po něm snídaně
formou rautu. Po snídani se dívky pustily do
trénování. Celé dopoledne byla na programu
gymnastika a trénink s hůlkou. Odměnou
za vytrvalost a poctivý trénink bylo pro děti
koupání v bazénu. Všechny naše mažoretky
se obratem převlékly do plavek, naskákaly do
vody a užívaly si vodní radovánky. Po večeři
čekal děti karneval, na kterém si všechna
děvčata zatancovala a užila diskotéku. Bylo
k vidění spoustu krásných kostýmů, na kterých si děti daly záležet. Poté členky obdržely

nová klubová trička a odměny za soutěže,
v nichž celé soustředění soutěžily. Nedělní
ráno bylo už ve znamení balení a příprav na
odjezd domů. Před ním děvčata zvládla ještě
závěrečný trénink a přípravu na mažoretkový
ples, který se bude konat ve Ždánicích 26.
1. 2019 a ponese se v duchu Benátek. Po
obědě už se mažoretky rozloučily s hotelem
Kamzík a vyrazily na dlouhou cestu domů.
I když se během víkendu holkám občas
stýskalo po maminkách, domů se jim nechtělo. Vedoucí jim však slibují, že se na
hotel určitě vrátí!

ŽOFKA pro nejmenší
Haló děti, pojďte si hrát, tvořit, zpívat a tancovat! Nové básničky se naučit,
s kamarády se seznámit!
Přivítáme všechny děti od šesti měsíců do čtyř let,
co nechodí do školky,

každé pondělí od 8 do 11 hodin.
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Tvoření nás baví
Každé úterý se v prostorách RC Žofka opět
setkáváme s dětmi 3. – 6. třídy při společném
tvoření. V podzimních měsících jsme vyzkoušeli práci se ztužovací hmotou Powertex,
malovali na kameny, vytvořili vtipné koláže
na téma pohádkový příběh a každý si ušil pár
papučí, abychom si nemuseli nosit přezůvky.
S příchodem prvního sněhu se zaměříme na
výrobky se zimní tématikou – dekorační předměty, módní doplňky i ozdoby na sváteční stůl.

Protáhni své tělíčko se ŽOFKOU
Opět po roce můžete navštívit s dětmi od
1 roku do 4 let cvičení pod novým názvem
Protáhni své tělíčko.
Děti s pomocí rodičů zkouší různé aktivity
na podporu svého psychomotorického vývoje a stimulaci pohybového aparátu. Díky
rozvoji všech smyslů se snaží utvářet dobrý
základ pro všestranný rozvoj. Pravidelným
setkáváním se učí také zvládat a budovat
první sociální kontakty. Cvičení se koná
každý čtvrtek v 9 hodin v zasedací místnosti
KD. Pod vedením Simony Tomanové se děti
proběhnou po koberci, zacvičí si, zdolají opičí dráhu nebo se naučí pohybové básničky.
Žofka pro nejmenší a program Protáhni své
tělíčko se na vás moc těší!

Angličtina pro děti – Helen Doron English v ŽOFCE
Helen Doron English je celosvětovou institucí s třicetiletými úspěchy na poli výuky dětí
každého věku. Přes 1,5 milionů studentů dnes
mluví anglicky díky programu výuky angličtiny
Helen Doron English.
Všechny kurzy Helen Doron English – bez
ohledu na to, pro jakou věkovou skupinu byly
navrženy – jsou založeny na čtyřech základních

principech, které přispívají k nespornému
úspěchu metody.
Čtyři principy Helen Doron English:
Opakovaný poslech. Hlavní součástí Helen
Doron English je domácí poslech určených CD
nebo audio podkresových nahrávek v domácím
prostředí, nejlépe dvakrát denně. To zajišťuje
neustálé vystavování dítěte anglickému jazyku,
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což je v tomto raném věku nezbytně důležité.
Pozitivní podpora. Když Vaše dítě řeklo
své první slovo, dali jste najevo svou radost,
a tato pozitivní zpětná vazba povzbudila dítě
k tomu, aby slovo znovu opakovalo a zkoušelo
slova nová. S Helen Doron English se děti učí
stejným způsobem jako svou mateřštinu – se
spoustou pozitivní podpory. Učitelé Helen
Doron tuto pozitivní podporu ve svých třídách
dětem dopřávají.
Učení v malých skupinách. Programy Helen Doron English jsou vyučovány v malých
skupinách od 4 do 8 studentů, což jim dává
to nejlepší z obou světů. Na jedné straně
získávají studenti – na rozdíl od soukromé
výuky – výhodu součinnosti ve skupině. Na

straně druhé, malé skupinky umožňují osobní
přístup a pozornost i příležitosti k individuálnímu
procvičování užívání angličtiny.
Děláme z učení zábavu. Výuková metoda
Helen Doron bere v potaz jedinečné přístupy
dětí k výuce a používá hry, pohyb, hudbu
a spoustu zábavy tak, aby maximalizovala
přirozenou dětskou lásku k učení a tendenci
absorbovat jazyk.
V Mutěnicích navštěvuje tyto kurzy 31 dětí
rozdělených do čtyř skupin dle věkových
kategorií. Kurzy se konají každou středu v různých časech v Rodinném centru ŽOFKA pod
vedením lektorky Markéty Schilkové.
Lektorky a vedoucí programů RC ŽOFKA

SDH Mutěnice informuje
z SDH Hovorany a 3. Markétě Červenkové
z SDH Čižice. Chtěla bych poděkovat všem
našim sponzorům, hlavně panu Přemyslu
Rozehnalovi, Stavební firmě Plus Hodonín,
Vinařství Pavel Štěpánek, ZŠ Mutěnice a Pohostinství Iva Kryštofová.
Také bych sem zahrnula velký dík za vstřícnost, ochotu a čas našemu veliteli Rosťovi Kramářovi, který zajistil dopravu, výklad a možnost
zapojení a vyzkoušení si závodních disciplín pro
klienty Chráněného bydlení Domova Horizont
z Kyjova, kteří se chtěli na naši soutěž podívat, fandit a chtěli být i v naší zbrojnici a vidět
všechno na vlastní oči. Jejich úžas, nadšení
a spokojenost nám byla odměnou, a pro ně
zase toto nezapomenutelným zážitkem.
Také jsme přispěli finanční částkou 4000 Kč
do sbírky vyhlášené na podporu rodin tragicky
zahynulého a těžce zraněného hasiče, kteří
vyjeli k požáru, a jejich zásahové vozidlo se
střetlo s jiným vozem a následky této havárie

Milí přátelé, i když už venku panuje zima
a nastal čas adventní, dovolte mi malé ohlédnutí
za podzimní částí naší činnosti.
Jak jsem již avizovala v minulém čísle zpravodaje, proběhla soutěž: Ocelový hasič na hřišti
u ZŠ. 2. ročník byl už na závodníky bohatější
- přihlásilo se 21 mužů a 3 ženy. Nejlepším
časem zabodoval Michal Skřivánek- SDH
Rohatec, 2. místo patří Tomáši Mácovi- SDH
Brno Slatina a 3. příčku obsadil Erik Jaborník
-SDH Velké Bílovice. Vítěz si odváží i Putovní
pohár a opět se s ním v Mutěnicích ukáže
a bude bojovat v příštím ročníku - 14. 9. 2019.
Naši borci se také zapojili do soutěže, ale na
medailová místa nedosáhli. Jen tak na okraj
bych podotkla, že toto byl velice dobrý trénink
pro Michala Skřivánka, který později na jiné
soutěži získal vítězství a titul: Mistr ČR v požárním sportu.
V ženské kategorii patřilo 1. místo Denise
Řezáčové z SDH Hodonín, 2. Ivaně Hykšové
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období byl zvolen v tomto složení: starosta-Marcela Fojtíková, velitel-Robert Forch ,
jednatel-Kateřina Kramářová, pokladník-Jana
Škvařilová, MTZ-Rostislav Kramář, kult. referent - Ivana Blahová, čl. revizní komise-Jiřina
Miklíková, Marie Hanáková a Alena Forchová.
Nově zvolenému výboru přeji hodně úspěchů
v jejich příští práci a těm odcházejícím děkuji
za jejich píli, čas, dobré vedení a kus sebe,
které tu nechali.
Ještě letos se všichni s vámi a rádi sejdeme
25. 12. 2018 odpoledne jako už tradičně před
radnicí, abychom si společně užili tu kouzelnou
atmosféru vánočních svátků.
Přeji všem vám a také i nám krásné a požehnané vánoce, pevné zdraví a do nového roku
vykročte tou správnou nohou, s novými plány,
předsevzetími a dobrou náladou.

byly katastrofální.
Další zdařilou akcí byl "Burčákový pochod"kde již poněkolikáté naši členové zajišťovali
pořádek a bezpečnost nejen při parkování, ale
i příjezdech a odjezdech vlaků s návštěvníky
této akce. Naštěstí počasí vyšlo skvěle, hezky
teplo, nedeštivo, viditelnost dobrá (myslím tu
nepodpořenou burčákovým mokem) a až na
pár drobných incidentů, ztrát peněz a někdy
i společníků, to dopadlo dobře.
Také máme na paměti dodělání přístřešku pro parkování "Kačeny" a chlapi na tom
brigádně pracují, ještě tedy není hotovo, ale
práce finišují.
Také volební období našeho výboru SDH
se nachýlilo a je čas pro nové. Na neděli 2.
12. 2018 byla tedy svolána Valná hromada,
kde proběhly volby do výboru. Účast členů ve
slavnostních uniformách podtrhla důležitost
tohoto shromáždění a nový výbor pro příští

Ivana Blahová

SOKOL
že z celého turnaje vzešla jako vítěz dvojice
ve složení Ivana Ilčíková a Ondřej Zámečník.
V posledním zápase sice přišli o neporazitelnost, ale toto drobné zaváhání už nemělo vliv na
jejich konečné prvenství v třetím ročníku tohoto
turnaje na písku. Konečné pořadí turnaje 1.
místo: Ivana Ilčíková a Ondřej Zámečník, 2.
místo: Alena a Zdeněk Sovadinovi (Kobylí), 3.
místo: Jarmila Zámečníková a Petr Trojanec, 4.
místo: Terezie a Tomáš Mičolovi, 5. místo: Eva
Dvořáková a Zdeněk Chludil.
Aerobik pravidelně cvičíme v pondělí a středu, volejbal hrajeme v úterý, čtvrtek a neděli.
Dětský volejbal máme třikrát týdně, a to v úterý,
čtvrtek a pátek. Jsme rádi, že jsme v letošním
školním roce mohli navázat na uspořádání
z roku minulého a domluvili jsme se na takto
četné možnosti navštěvovat naši tělocvičnu.

Krásné Vánoce všem
Vítám Vás na řádcích, které právě čtete.
V minulém zpravodaji jsem Vám slíbil krátkou
zprávu o turnaji v plážovém volejbale dvojic, který jsme pořádali těsně po uzávěrce podzimního
čísla zpravodaje. Tady ji připojuji.
Turnaj dvojic v plážovém volejbale
V polovině září jsme uspořádali losovaný
turnaj dvojic, který jsme již tradičně odehráli na
pískovém hřišti v Kobylí. Celkem se sešlo deset
hráčů, kteří se nalosovali do dvojic. Po krátké
rozcvičce a taktické přípravě jsme se vrhli do
turnaje, který jsme z důvodu velkých veder
posunuli na pozdější, zářijový termín. Úroveň
a kvalita předvedené hry měla stoupající tendenci. Hrací systém turnaje proti sobě postavil
všechny dvojice, které se tohoto turnaje zúčastnily. Po odehrání posledního míče bylo jasné,
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Dětem toto jenom prospívá a jsme rádi, že děti
chodí. Už se těšíme, až budeme hrát opravdové, třeba jen přátelské utkání. O všem Vás
budeme informovat, abyste mohli přijít podpořit
naše mladé sportovce.
Na závěr mi dovolte, abych Vám všem popřál
příjemné prožití svátků vánočních, klid, pohodu
a do nového roku hlavně zdraví, lásku a štěstí
v roce 2019.
Tomáš Mičola, starosta jednoty

Charitní pečovatelská služba Hodonínsko
pracoviště Mutěnice
Charitní pečovatelská služba Hodonínsko
poskytuje péči seniorům a zdravotně postiženým v těchto obcích: Mutěnice, Dolní Bojanovice, Starý Poddvorov, Nový Poddvorov, Čejkovice, Ratíškovice, Josefov, Lužice, Prušánky
a Dubňany. Službu zajišťuje tým 12 pracovnic,
které jsou rozděleny v příslušných obcích.
V roce 2018 využilo služeb pečovatelské
služby celkem 188 uživatelů.
Od roku 2019 se péče rozšiřuje i do města

Hodonína.
Cílem pečovatelské služby je pomáhat seniorům překonávat obtížné životní situace, které
vznikají v důsledku pokročilého věku, nemoci
nebo ztrátou blízkého člověka.
Všichni pracovníci pečovatelské služby Vám
přejí požehnané svátky Vánoční a pevné zdraví
do Nového roku 2019
Jitka Koperová, vedoucí služby

NAŠE VINOHRADNICTVÍ - VINAŘSTVÍ
Svatokateřinské slavnosti vína 2018
V sobotu 17. listopadu se konal již devátý
ročník podzimních otevřených sklepů – Svatokateřinské slavnosti vína v Mutěnicích Pod
Búdama. Bylo otevřeno sedmnáct sklepů,
ve kterých vinaři dávali ochutnat i mladá vína
ročníku 2018, což byla podmínka otevření
sklepa při této akci.
Již tradičně se podávalo k obědu klasické

hodové menu - kachna se zelím a knedlíkem.
Této možnosti využilo v předprodeji více jak
šest stovek účastníků slavností. Kvalita jídla,
velikost porcí a profesionální způsob výdeje
takového množství porcí opět bravurně zvládla
cateringová firma K- Gastro z Kyjova. Ostatně
není to firma neznámá, provádějí rozvoz obědů
po obci.
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Počasí bylo chladné snad jako ještě nikdy.
Přesto se do Mutěnic sjelo více jak osm set
návštěvníků z celé České republiky. Podle ohlasů, velmi spokojených. Večer se v amfiteátru
konala závěrečná beseda u cimbálu, tentokrát
s CM Dúbrava z Dubňan. Večer provázely
dva výpadky elektrického proudu v lokalitě
Búdy, zaviněné nedostatečnou kapacitou trafostanice stojící v těsné blízkosti amfiteátru.
Rozveselené účastníky této zábavy to viditelně nerozhodilo. Při světle svíček, mobilních

telefonů a plynových topidel se hrálo, zpívalo
a tancovalo téměř do 23 hodin.
Organizátor slavností spolek Búdy Mutěnice
všem, kdo do Mutěnic přijeli, a taky zúčastněným vinařům, děkuje za pěknou, klidnou
a důstojnou akci, která posouvá Mutěnice jako
vinařskou obec zase o kousek výš v té široké
nabídce vinařských akcí a vinařské turistiky!
Vladimír Trávník
předseda spolku Búdy Mutěnice

SPORT
Mutěnický fotbal
se kluci a dvě šikovné holky (Ella Zimolková
a Týna Zvědělíková) scházejí v hojném počtu
10-12 dětí ke každému tréninku a pravidelně
tak v trénincích i zápasech rozvíjejí své dovednosti. V zápasech mladší i starší přípravky, které jsou hojně navštíveny rodiči, padá
hodně branek, a tak je vždy na co se dívat.
Nejlepším střelcem s úctyhodným počtem
81 (!!) branek je Tomáš Sladký, zdárně mu
sekundují Tadeáš Konečný (34 branek),
Michal Mokruša (24), Štěpán Ištvánek (10)
a Lukáš Miklík (9 branek). První přátelská

S blížícím se koncem roku 2018 můžeme
opět s klidem a nadhledem hodnotit první
polovinu nového soutěžního ročníku, tedy
přesněji podzimní část sezóny 2018/2019.
Naše celky znovu potvrdily svou kvalitu
a po podzimu jim patří hned 4 „medailová“
umístění. A-mužstvo a dorost přezimují na 2.
místě a obě přípravky na místě třetím. Vrásky
na čele nám tak trochu dělají jenom starší
žáci, kteří, bohužel, v reorganizované soutěži
krajských mužstev trochu zaostávají hlavně
za brněnskými celky, a tak zřejmě na jaře
budou bojovat o záchranu v soutěži. Snad
se jim stejně jako ostatním našim mužstvům
podaří zimní příprava, která zahrnuje mj.
turnaj dorostu v Dubňanech, okresní halovou
ligu žáků i přípravek i několik přípravných
utkání zejména áčka. Jarní výsledky budou
snad zase minimálně o ten pověstný chloupek lepší!
Mladší přípravka hraje letos po delší době nižší okresní soutěž přípravek.
I z tohoto důvodu jsou výsledky výrazně
lepší než vloni. Nicméně potěšitelné je, že

FK Mutěnice ml. přípravka - taktická příprava před utkáním
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FK Mutěnice muži

utkání mají za sebou i děti z fotbalové školičky, která je velmi populární, a dělají v ní první
sportovní krůčky naši nejmenší kluci i holky
od 4 let. Neváhejte a přidejte se k nám,
informace získáte od trenérů, případně na
facebooku FK Mutěnice mladší přípravka.
Starší přípravka hraje rovněž okresní
soutěž přípravek, tedy okresní přebor a po
podzimu jí patří 3. místo. I díky třem šikovným klukům z Čejkovic (již zmínění Tadeáš
Konečný a Štěpán Ištvánek a ve starší přípravce ještě jeho bratr Kryštof) se nám kádr
slušně rozšířil, což je určitě v této kategorii
to nejdůležitější. Zápasy jsou vesměs vyrovnané a přinášejí všem klukům dostatečnou
možnost seberealizace a rozvoje fotbalových
dovedností. Na podzim se střelecky dařilo
hlavně zmíněným posilám z Čejkovic, tedy
Tadeáši Konečnému a Kryštofu Ištvánkovi.
Oba se trefili shodně 34x. Antonín Burian
přidal 13 branek, často nemocný Adam
Knotek 12 a Matyáš Koš 10.
O mladších žácích se dá říct to samé, co
před rokem, tedy že by určitě mohli být v tabulce výše, ale doplácí na to, že jejich nejlepší hráči vypomáhají jejich starším kolegům.
Poslední dvě utkání na podzim ale mladší žáci
vyhráli, a tak se jim určitě bude přezimovat
lépe. Další dva hráči, Matyáš Mokruša a Jan
Štětka byli navíc nominováni do okresního
výběru spolu s již stálými hráči jako Markem
Buchtou nebo Jindrou Pavelkou. Ten byl také
suverénně nejlepším podzimním střelcem
s 38 (!) brankami, což byly více než dvě třetiny všech branek mladších žáků v soutěži!
Marek Buchta vstřelil 6 branek, Tobiáš Chytil
tři a „přípravkář“ Kryštof Ištvánek dvě.
Starší žáci už vloni bojovali ve spodních
patrech tabulky a nejinak tomu bohužel není
ani letos. Díky reorganizaci se dostali do
kvalitnější skupiny s několika celky z Brna
a okolí, kde přece jen členská základna je
mnohem širší. Což je pochopitelně vidět i na

výsledcích. Pouhé dvě výhry v 13 zápasech
a 9 získaných bodů nejsou určitě důvodem
k jásotu. Nicméně kluci v závěru podzimu
přece jen své výkony i výsledky vylepšili,
o čemž svědčí fakt, že v posledních 3 zápasech nenašli přemožitele. Od těchto malých
pozitivních krůčků se musí kluci i s jejich
trenéry odpíchnout a doufat ve zlepšené
jarní výsledky. Střelecky se dařilo hlavně
Matyáši Lamáčkovi, který se trefil 10x, Tomáš Grmolec 6x, Lukáš Konečný 5x a Lukáš
Mokruša 2x.
Dorostenci ve většině utkání potvrzovali
svou roli favorita soutěže a své soupeře
většinou výrazně přehrávali, o čemž svědčí
celkové skóre 95:16. O to se postarali především osvědčené opory Patrik Lamáček
(28 branek), František Lamáček (19), Roman
Weigl (11) a Marek Mokruša (9 branek). Bohužel v závěru podzimu padla pověstná kosa
na kámen, když dorostenci nejprve prohráli
v Dubňanech a poté podlehli i doma Podivínu. Dubňany, které tvoří společné družstvo
se Svatobořicemi, tak přezimují na čele tabulky o dva body právě před našimi dorostenci
a Podivínem. Možná i důležitější ale je, že
se další kluci zapojili do tréninků „áčka“, ať
už to byli brankáři Richard Konečný a Matěj
Lamáček nebo záložníci Marek Mokruša
s Frantou Lamáčkem. Patrik Lamáček navíc
uspěl na testech v prvoligovém Slovácku
a tak minimálně celou zimní přípravu absolvu43

je v tomto klubu, odkud se do velkého fotbalu
katapultoval třeba i Michal Trávník. Tak Paťo,
držíme palce, ukaž jim, jak se ten fotbal hraje!
A-mužstvo má za sebou povedenou
podzimní část sezóny pod taktovkou nového
trenéra Viktora Linharta. Vyšla nám hlavně
1. a 3. třetina soutěže, kdy jsme získali nejvíce bodů. Celkem to bylo bodů 30, což je
o 4 více než vloni a po zásluze nám tak patří
2. místo za překvapením podzimu Boskovicemi. Nejlepším střelcem byl s 10 brankami
probuzený matador Dalibor Koštuřík, kterému vyšel hlavně úvod soutěže, když měl po
5. kole na svém kontě už 9 přesných zásahů!

Pod novým trenérem více v záloze operující
Marcel Čepil přidal 6 branek a letní posila
Jaromír Valenta z Čejče spolu s Hynkem
Maršálkem další 4 branky. Pozitivní je, že se
trefilo celkem 11 kluků, mezi nimiž nechyběl
ani již zmíněný dorostenec Patrik Lamáček.
V jasnou brankářskou jedničku se vypracoval
Filip Kratochvíla. V závěru podzimu měl ale
problémy s kolenem, takže není vůbec jasné,
zda bude na jaře stát mezi třemi tyčemi áčka.
A to by bylo určitě citelné oslabení našeho
celku, který se o výhru v krajském přeboru
a případný postup do divize určitě popere!
Ženám se na podzim také poměrně dařilo,

FK Mutěnice ženy

Podzimní bilance ročníku 2018/19 v číslech:
A mužstvo
Dorost
Žáci starší
Žáci mladší
Ženy
Přípravka starší
Přípravka mladší

2. místo
2. místo
11. místo
8. místo
4. místo
3. místo
3. místo

15
13
13
13
8
14
14

9
11
2
5
5
10
9
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3
0
3
0
0
0
0

3
2
8
8
3
4
5

34:18
95:16
24:76
56:65
17:22
151:83
167:112

30 bodů
29 bodů
9 bodů
15 bodů
15 bodů
30 bodů
27 bodů

Závěr
V roce 2019 nás čeká organizace 2. ročníku Galavečeru mutěnského fotbalu, který
se uskuteční v sobotu 26. ledna. Na první
ročník se pěla chvála ze všech stran, tak snad
nastolenou laťku udržíme hlavně v zájmu
všech mutěnských fotbalistů! Dovolte mně
znovu poděkovat všem našim fanouškům,
trenérům, sponzorům, rodičům dětí a vůbec
všem příznivcům za jejich podporu a přízeň
v kalendářním roce 2018! Zároveň přejeme
všem mutěnickým občanům krásný zbytek
roku, šťastné a veselé Vánoce a hodně úspěchů v roce 2019!

o čemž svědčí jejich postavení v horní polovině tabulky. Trenér Radek Peš znovu kádr doplnil o několik hráček, které zvýšily konkurenci
v mužstvu! Ženy nestačily výrazně pouze na
holešovské holky, ale třeba s lídrem soutěže
Brumovem prohrály doma pouze 2:3. Našim
ženám určitě nejvíce chybějí góly rychlonožky
Yvonne Jansové, která si plní mateřské povinnosti. O branky se tak staraly hlavně Hana
Svobodová, která vstřelila 5 branek a Lenka
Lamáčková s Monikou Jakubčíkovou, které
se trefily 3x. Radana Menyhartová přidala dvě
a po jedné brance přidaly Romana Nováková,
Denisa Rozkydalová a Kateřina Ivičičová.

Motokros
Pacov – Mutěnice
Známá a oblíbená motokrosová trať „Pacovský propadák“ hostila závod ME družstev v klasickém motokrosu. Na dobových
motocyklech závodilo 220 jezdců z 15 zemí
Evropy a hostující jezdci z USA a Kanady.
Tato akce se uskutečnila 15. září 2018.
V Pacově se bojovalo o body v pěti kategoriích, kde je kromě stáří motocyklu,
rozhodujícím limitem i věk závodníka. Třídy
jsou vypsány pro věkové kategorie 30+, 50+,
60+, 66+ a 72+. Jezdci závodili na strojích
z 60. let a počátku 70. let minulého století.
K vidění byli nejen stroje tuzemských továrních značek ČZ, JAWA a ESO, ale i zahraniční BSA, JAP, GREEWES, MATCHLESS,
BULTACO, ARIEL a další.
Družstva byla tvořena čtyřmi jezdci, kde
každý jel dvě rozjížďky, a dva nejhorší časy
se škrtaly. Za Českou republiku nastoupili:
Jiří Stodůlka, Miroslav Hanáček, Miroslav
Kučírek, v mladších kategoriích pak úřadující
mistr světa ve třídě veterán Martin Žerava,

David Říha, Radek Toman a další.
Česká republika, jakožto pořádající země,
měla možnost postavit do každé kategorie
dvě družstva, což se podařilo kromě kategorie 50+. Závodů se zúčastnili ti nejlepší jezdci, které u nás v daných třídách momentálně
máme. Tak jsme věřili, že se nám na domácí
trati povede minimálně tak, jako na loňském
mistroství v dánském Randers.
V kategorii 66+ jel i náš Mutěnák Jan Ištvánek. V první rozjížďce dojel na 21. místě
a v druhé na 20. místě. Na této fyzicky náročné trati, kde se hodně skákalo a jezdilo na-
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horu dolu (právě proto „Pacovský propadák“)
si jezdci moc neodpočinuli. Za slunečného
počasí sledovalo tyto závody 2500 diváků.
V průběhu závodu byla i autogramiáda vícemistra světa třidy 250 ccm (cm3) a mistra
světa družstev Vladimíra Kavinova.

Příští rok se závody stěhují do holandského
Marumu v termínu 21. 9. 2019
Na závěr chci poděkovat sponzorům:
Vladimír Kopeček – SOMATGROUP s.r.o.
Marek Zimolka – rodinné vinařství a penziony
Autoservis Macík
Petr Horák – ALUR – trading
Vinařství Štěpánek
Vinařství Martin Malík
Mladí vinaři Mutěnice
Bvideo – Božislav Žilka

Sečteno a podtrženo:
Česká republika vybojovala tituly mistrů
Evropy v kategoriích 30+, 66+ a 72+, druhé
místo v kategorii 60+ a čtvrté místo v kategorii
50+. Takže můžu konstatovat, že domácí
dráha našim klukům svědčila a naše přání,
aby se nám dařilo minimálně tak jak loni, se
vyplnilo.
Česká republika v kategorii 66+ II. ve
složení Jan Ištvánek, Jaroslav Vrchota, Alois
Roučka a Jiří Boubal obsadila celkové hezké
8. místo.

Krásné prožití vánočních svátků a nového
roku 2019
Antonín Kratochvíla
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Společenská kronika
Narození
26. 08. 2018
13. 09. 2018
14. 09. 2018
27. 09. 2018
24. 10. 2018
27. 10. 2018
14. 11. 2018
15. 11. 2018

Jakub Sovka
Patrik Hanák
Zoe Kašingová
František Janoušek
Ondřej Petrucha
Adam Balaštík
Apolena Esterková
Aneta Floriánová

Se zveřejněním osobních údajů dali rodiče souhlas
Vážení rodiče,
vzhledem k účinnosti Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), které představuje právní rámec ochrany osobních
údajů platný na celém území EU, a které hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich
daty a osobními údaji, budou v rubrice narození uvedeny pouze ty narozené děti, jejichž rodiče dali souhlas
se zveřejněním. Proto Vás žádáme, abyste se v případě zájmu o zveřejnění narození Vašeho miminka
dostavili na obecní úřad k vyjádření souhlasu se zveřejněním.

Úmrtí
19. 09. 2018
24. 09. 2018
28. 09. 2018
02. 10. 2018
19. 10. 2018
29. 10. 2018
14. 11. 2018
15. 11. 2018

Miroslav Dohnálek
Jozef Fojtík		
Marie Balaštíková
Miroslav Zálešák		
Lukáš Forch		
Marie Vojtíšková		
Jaroslav Mráka
Maria Kopišová		

ve věku 62 let
ve věku 50 let
ve věku nedožitých 63 let
ve věku 65 let
ve věku 40 let
ve věku nedožitých 96 let
ve věku 88 let
ve věku 86 let

Vážení spoluobčané, vzhledem k účinnosti Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), které představuje právní rámec
ochrany osobních 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 jubilantům blahopřejeme.
Marta Balgová, matrikářka
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Historie na fotografiích

Hody
1968
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Oslavy 100. let výročí vzniku ČSR

Kateřinské hody 2018

Kateřinské hody 2018
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