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SLOVO STAROSTYSLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,

nastává léto a s ním čas prázdnin a dovolených. Věřím, že si během volných dnů 
odpočinete a strávíte pěkné chvíle se svými nejbližšími. Dětem přeji pěkné prázdniny. 
Doufám, že všichni načerpáme ze sluníčka hodně sil a optimismu.

MVDr. Dušan Horák
 starosta obce

Zprávy z radniceZprávy z radnice
Vážení spoluobčané, 
léto se pomalu hlásí o svoji vládu, sluníčko 

nás všechny rozehřívá a děti se připravují na 
prázdniny.

Jedním z největších úkolů, se kterým se 
potýkáme je dokončení výkupů pozemků 
pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za 
Fišmanovým. Rád bych řekl, že je hotovo, ale 
bohužel to nejde. Abychom získali ucelenou 
lokalitu, kde by bylo možno začít věci řešit 
již stavebně, musíme dořešit ještě výkup od 
dvou vlastníků. Jistě všichni víme, jaké je jed-
nání s lidmi, obzvlášť, když se týká prodeje 
nemovitostí. Nikdy to není sprint, ale běh na 
dlouhou trať. Je naivní si myslet, že všichni 
vlastníci pozemků budou okamžitě souhlasit 
s prodejem a s radostí nám pozemky prodají. 
Naštěstí se jednání se zbývajícími vlastníky 
daří, našli jsme společnou řeč a v brzké 
době, alespoň doufám, bude i tato překážka 
odstraněna a budeme moct začít s přípravou 
výstavby inženýrských sítí.

Z vlastních zkušeností i z různých debat 
s představiteli jiných obcí vím, že ne vždy se 

taková jednání dovedou do zdárného konce, 
a nakonec obci nezbude nic jiného než če-
kat. A to někdy i pěknou řádku let.

Na minulém jednání zastupitelstva jsme 
byli občanem dotázáni, proč neřešíme ně-
jakou další lokalitu pro výstavbu, například 
směrem k Zemeňáku (za ulicí Malá Strana). 
Je potřeba si ale uvědomit, že i zde jsou 
různí vlastníci pozemků, se kterými nebude 
jednoduché jednání.

Podobně je to i s lokalitou za ulicí Novou, 
kde jednání s vlastníky již před nějakou do-
bou probíhala a po vyhodnocení jejich reakcí 
a požadavků bylo tehdy rozhodnuto jít právě 
do lokality Za Fišmanovým.

Další velkou akcí, která bude v Mutěnicích 
probíhat, je oprava druhé části opěrné zdi 
kolem kostela. Je to akce římskokatolické 
farnosti, ale díky schválené dotaci je obec 
majoritním investorem. Farnost se snaží 
získat dotaci i z Jihomoravského kraje, a tak 
by celá částka, která byla zastupitelstvem 
schválena nemusela být vyčerpána. Kostel 
je nejvýznamnější památkou a dominantou 
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naší obce, která si zcela jistě si zaslouží, 
aby o ni bylo pečováno. Já jenom doufám, 
že se stavba vydaří a nebudou ji provázet po 
dokončení podobné problémy, jako první 
etapu. Zde probíhá reklamační řízení a není 
vyloučeno, že se bude celá stavba předě-
lávat – podle sdělení farnosti – na náklady 
dodavatele materiálu.

Vážení spoluobčané, dovolte, abych vám 
všem popřál klidné, příjemné léto, vinařům 
dostatek vláhy a sluníčka bez nemocí a řádě-
ní živlů, a hlavně dětem přeju krásné a bez-
starostné prázdniny plné pohody a radosti.

Milan Mráz
místostarosta

pořa-
dí

č.str. název 1 2 3 celkem

1. 39 Křesťanská a demokratická unie - Čs.strana 
lidová

66 75 38 179

2. 30 ANO 2011 44 26 38 108
3. 28 Svoboda a přímá demokracie - T.Okramura(SPD) 26 33 37 96
4. 5 Občanská demokratická strana 35 23 34 92
5. 27 Česká pirátská strana 22 29 30 81
6. 26 STAROSTOVÉ s regionálními partnery a TOP 09 9 18 8 35
7. 9 Komunistická strana Čech a Moravy 10 11 13 34
8. 7 Česká strana sociálně demokratická 10 8 10 28
9. 25 Koalice Svobodní, RČ 3 4 9 16
10. 36 Soukromníci a NEZ s podporou ODA a prog.

spol.
5 7 4 16

11. 6 ANO, vytrolíme europarlament 3 4 3 10
12. 32 Moravané 6 1 2 9
13. 16 Vědci pro Českou republiku 3 1 1 5
14. 37 Evropa společně 1 2 1 4
15. 2 Strana nezávislosti České republiky 1 0 2 3
16. 11 SPR-Republ. str. Čsl. M.Sládka 1 0 2 3
17. 12 Koalice Rozumní, ND 1 0 2 3
18. 24 HLAS 1 1 1 3

Volby do Evropského parlamentu 
konané ve dnech 25. a 26. května 2019

Okrsek č. 1 - Obecní úřad
Okrsek č. 2 - Hasičská zbrojnice

Okrsek č. 3 - Dům s pečovatelskou službou

Výsledky hlasování číslo okrsku
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19. 40 Alternativa pro Českou republiku 2017 0 1 2 3
20. 13 Volte Pravý Blok ww.cibulka.net 1 1 0 2
21. 18 JSI PRO? Jistota Solidarita Investice pro budouc-

nost
0 0 2 2

22. 19 PRO Zdraví a Sport 1 0 1 2
23. 10 Koalice DSSS a NF 0 1 0 1
24. 34 Demokratická strana zelených-ZA PRÁVA 

ZVÍŘAT
1 0 0 1

25. 1 Klub angažovaných nestraníků 0 0 0 0
26. 3 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 0 0 0 0
27. 4 Národní socialisté 0 0 0 0
28. 8 Romská demokratická strana 0 0 0 0
29. 14 Ne-VOLIM.CZ 0 0 0 0
30. 15 Pro Česko 0 0 0 0
31. 17 Kolaice ČSNS, PATRIOTI ČR 0 0 0 0
32. 21 Moravské zemské hnutí 0 0 0 0
33. 22 Česká Suverenita 0 0 0 0
34. 23 TVŮJ KANDIDÁT 0 0 0 0
35. 29 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 0 0 0 0
36. 31 Agrární demokratická strana 0 0 0 0
37. 33 PRVNÍ REPUBLIKA 0 0 0 0
38. 35 BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA 0 0 0 0
39. 38 KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA 0 0 0 0

CELKEM 250 246 240 736

Okrsek zapsaných 
voličů

vydaných 
obálek

účast %

č. 1 Obecní úřad
969 251 25,90

č. 2 Hasičská zbrojnice
984 247 25,10

č. 3 DPS
1011 242 23,94

CELKEM
2964 740 24,97

Účast voličů v obci Mutěnice
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Zastupitelstvo obce Mutěnice 
bere na vědomí:

IV./2019Z/2 
kontrolu úkolů z minulých jednání ZO
IV./2019Z/3
zápis č. 1 z jednání kontrolního výboru

Zastupitelstvo obce Mutěnice 
schvaluje:

IV./2019Z/1 
program jednání IV. veřejného zasedání 
Zastupitelstva obce Mutěnice, návrhovou 
komisi ve složení Milan Mráz, Ing. Radim 
Holešinský a Bc. Josef Vagunda-Drgáč, 
ověřovatele zápisu  Mgr. Naděždu Horáko-
vou a Janu Ševčíkovou a zapisovatele Annu 
Prčíkovou.
IV./2019Z/4 
b e z p l a t n o u  s m ě n u  p o z e m k ů  p .č . 
2106/2 a p.č. 2105/2 v k.ú. Mutěnice (vlast-
ník Marian Rylka, Mutěnice - výměra 3 m2) 
za pozemek p.č. 1947/76, (vlastník Obec 
Mutěnice, výměra 3m2) v k.ú. Mutěnice
IV./2019Z/5 
prodej pozemku p.č. 1947/78 o výměře 
20m2 v k.ú. Mutěnice za cenu 7000,-Kč 
manželůmMaškovým, Praha
IV./2019Z/6 
smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-
014330047031/008 mezi Obcí Mutěnice 
a E.ON Distribuce České Budějovice - p.č. 
4564/2 v k.ú. Mutěnice - příp. NN Šlechti-
telská, Ištvánek, za cenu 1000,-Kč bez DPH
IV./2019Z/7 
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcné-
ho břemene č. 1030047905/004 mezi Obcí
Mutěnice a E.ON Distribuce České Budějo-

Usnesení zasedání č. IV. Zastupitelstva 
obce Mutěnice ze dne 17. 4. 2019

vice - pozemky p.č. 488/2, 489/9, 489/2, 
488/1, 6887/2 v k.ú. Mutěnice. rozš. NN 
Marek, Brněnská, za cenu 2500,-Kč bez 
DPH
IV./2019Z/10 
smlouvu o poskytnutí účelové dotace z roz-
počtu obce Mutěnice na spolufinancování
sociálních služeb poskytovaných ve správ-
ním obvodu obce s rozšířenou působností 
Hodonín v roce 2019 ve výši 316 159,- Kč.
IV./2019Z/11 
darovací smlouvu mezi Obcí Mutěnice a MAS 
Jižní Slovácko, Lanžhot ve výši 60 000,-Kč.
IV./2019Z/12 
rozpočtové opatření na straně výdajů 690 tis. 
Kč a na straně příjmů 45 800,-Kč.
Po provedení rozpočtového opatření budou 
činit celkové výdaje rozpočtu Obce Mutěni-
ce narok 2019 63 035 600,-Kč a celkové 
příjmy rozpočtu Obce Mutěnice na rok 
2019 61 291 000,- Kč

Zastupitelstvo obce Mutěnice 
ukládá:

IV./2019Z/8 RO 
vyhlásit majetkoprávní záměr obce na výkup 
pozemků p.č. 2307/2, p.č. 2307/3, p.č. 
2307/4 a p.č. 2307/5 pod budovami v areálu 
fotbalového stadionu v Mutěnicích za cenu 
dle znal. posudku č. 8349-813/2019 ze dne 
17.4.2019 a ukládá RO jednat s TJ Sokol Mu-
těnice o možnosti dalšího majektoprávního 
řešení zbylých pozemků v areálu
IV./2019Z/9 RO 
vyhlásit MPZ obce na pronájem pozemků p.č. 
2307/1, p.č. 2305/7, p.č. 2305/10 a p.č.
2305/11 v k.ú. Mutěnice za cenu 128 100,-
Kč na dobu od 1.1.2019 do 31.12.2019.
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Výsledky projednávání, o kterých 
se nehlasovalo či nebyla přijata

Výsledky projednávání, která ne-
byla přijata:

Zastupitelstvo obce Mutěnice neschvaluje 
smlouvu o poskytnutí účelové dotace z roz-
počtu obce Mutěnice na akci „Stavební úpra-
vy zpevněných ploch a oplocení kostela sv. 
Kateřiny v Mutěnicích“ až do výše 4 mil. Kč

Usnesení zasedání č. V. Zastupitelstva 
obce Mutěnice ze dne 13. 5. 2019

Zastupitelstvo obce Mutěnice 
bere na vědomí:

V./2019Z/1 
kontrolu usnesení z minulého jednání ZO
V./2019Z/2 
zápis z jednání finančního výboru
V./2019Z/12 
vyjádření JMK Brno k zachování železničního 
spojení na trati Hodonín-Čejč

Zastupitelstvo obce Mutěnice 
schvaluje:

V./2019Z/4 
smlouvu o budoucí smlouvě o VB č. 
1030050463/003 mezi Obcí Mutěnice a E.ON 
Distribuce, České Budějovice - Sklepní, přip. 
NN Leskovská - p.č. 1947/1 za cenu 1000,-Kč 
bez DPH
V./2019Z/5 
smlouvu o budoucí smlouvě o VB č. 
1040015911/002 mezi Obcí Mutěnice o E.ON 
Distribuce, České Budějovice - posílení TS a NN 
Bůdy - p.č. 1947/1, p.č.1947/22, 1947/23, 
1927/1, 2298/1, 297/1, 4169/1, PK 6623, PK 
6719/1, PK 6612/1 v k.ú. Mutěnice za cenu 
14000,-Kč bez DPH
V./2019Z/6 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VB č. 
1030048180/001 mezi Obcí Mutěnice a E.ON 

Distribuce České Budějovice - rozšíření KNN 
Zikmund - p.č. 1947/1, 1947/22, 1947/23, 
1927/21 v k.ú. Mutěnice za cenu 3800,-Kč 
bez DPH.
V./2019Z/8 
smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 
obce Mutěnice mezi Obcí Mutěnice a
Římskokatolickou farností Mutěnice na akci 
„Stavební úpravy zpevněných ploch a oplocení 
kostela Sv. Kateřiny v Mutěnicích“ až do výše 
4 mil. Kč
V./2019Z/9 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1/01/2018 mezi 
Obcí Mutěnice a Rovina stavební a.s. Hulín  na 
akci „Zařízení pro systém nakládání s komunál-
ním odpadem v mikroregionu VITIS - Mutěnice 
Hraničky rozšíření II. etapy skládky SOO-3“ 
- navýšení 281 686,79Kč vč. DPH.
V./2019Z/10 
rozpočtové opatření č. 2/2019 a to povýšení 
na straně příjmů o 203200,- Kč a na straně 
o 868 700,-Kč celkové příjmy rozpočtu obce 
Mutěnice po provedení rozpočtového opat-
ření budou 63 238 800,-Kč a celkové výdaje 
62 789 700,-Kč

Zastupitelstvo obce Mutěnice 
revokuje:

V./2019Z/7 usnesení ZO Mutěnice ze dne 
17.4.2019 č. IV./2019Z/10
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Zastupitelstvo obce Mutěnice 
stahuje:

V./2019Z/3 
z programu jednání bod 3-1: smlouvu o budoucí 
smlouvě o VB č. 1040015164/002 mezi Obcí
Mutěnice a E.ON České Budějovice - úprava NN 
Miklík - p.č. 3/3 a p.č. 69/15 v k.ú. Mutěnice za 
cenu 7500,-Kč bez DPH

Zastupitelstvo obce Mutěnice 
zplnomocňuje:

V./2019Z/11 
starostu obce MVDr. Dušana Horáka zastupo-
váním obce Mutěnice na VH společnosti VaK
Hodonín

II. etapa výstavby opěrných zdí a oplo-
cení

V době, kdy se Vám dostane do ruky 
toto číslo Mutěnického zpravodaje, bude 
už na staveništi u kostela vládnout čilý 
stavební ruch. Jedná se o realizaci stavby 
pod názvem „Stavební úpravy zpevněných 
ploch a oplocení u kostela Sv. Kateřiny 
v Mutěnicích“. 

Projektovou dokumentaci k této stavbě 
zpracovala projekční kancelář Geprostav 
s.r.o. Hodonín, zodpovědný projektant Ing. 
František Koliba. Stavební povolení bylo 
vydáno pravomocným  ROZHODNUTÍM 
o schválení stavebního záměru č.j. MU-
HOCJ 82128/2018 ze dne 7. 12. 2018. 
Dodavatelem stavby je firma MiSta, Stavební 
společnost s.r.o. Nedakonice, která vzešla 
z výběrového řízení vyhlášeného investorem 
Římskokatolickou farností Mutěnice v dub-
nu letošního roku. Výsledná cena díla je 
3.981.532,- Kč vč. DPH. Finanční prostřed-
ky na realizaci stavby poskytne na základě 
schválené smlouvy o účelové dotaci Obec 
Mutěnice ze svého rozpočtu na rok 2019. 
Za tento vstřícný přístup k podpoře snahy 
o zkrášlení okolí jediné kulturní památky 
v Mutěnicích, patří upřímné poděkování 

představitelům obce a všem členům Za-
stupitelstva obce. Římskokatolická farnost 
Mutěnice jako investor stavby požádala 
o poskytnutí dotace i Jihomoravský kraj 
a je připravena použít k financování souvi-
sejících nákladů s částí stavby i finančních 
prostředků ze sbírek farníků. Stavba má být 
ukončena podle podepsané Smlouvy o dílo 
do konce srpna letošního roku. Protože ale 
došlo z objektivních příčin k posunu termínu 
předání stavby dodavateli díla, je zde před-
poklad také posunutí termínu dokončení 
stavby. Výkonem funkce stavebního dozoru 
byl smluvně pověřen Ing. Marek Kunický, 
Tržní 1234, Mutěnice.

Vzhledem k rozsahu stavební činnosti, 
kdy mimo jiné dojde i k demolici stávající láv-
ky k objektu fary a jejímu zpětnému osazení, 
bude po dobu stavby uzavřena ulice Vin-
cence Bednáře v horní polovině kamenné 
cesty okolo kostela. Z tohoto důvodu bude 
nutné využívat pro přístup ke hřbitovu pouze 
ulici Farní nad kostelem. Za toto přechodné 
omezení se předem omlouváme.

Reklamace vady cihel na hlavním scho-
dišti u kostela.

V druhé části tohoto článku poskytnu ješ-

Stavební činnost u kostela  
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tě několik doložených údajů k reklamaci vad 
díla na stavbě hlavního schodiště ke kostelu. 
Jedná se o zcela zřejmou vadu dodaných 
cihel od výrobce Cihelna Polom s.r.o. V této 
záležitosti bylo ze strany dodavatele stavby 
firmou MSO servis s.r.o. Kyjov zahájeno 
řádné reklamační řízení na základě zpraco-
vaného znaleckého posudku č. 176/2018  
Vysoké učení technické, Stavební fakulta 
Brno. Tímto znaleckým posudkem bylo 
prokázáno, že kvalita na stavbě použitých 
lícových cihel CP06-cihla plná-Šancovka 
neodpovídá kvalitě deklarované v Prohlá-
šení o vlastnostech výrobku z pohledu mra-
zuvzdornosti kategorie F1. V dosavadních 
jednáních v záležitosti reklamace vad cihel 
přiznávají zástupci Cihelny Polom s.r.o. 
zavinění za vadu výrobků na jejich straně, 
kdy došlo při výrobě dodávané šarže pro 
stavbu schodiště u kostela k technologic-
kému pochybení, zaviněnému poruchou 
vakuové pumpy při přípravě suroviny pro 
výrobu cihel.

V současné době probíhají jednání do-
davatele stavby a zástupců Cihelny Polom 
s příslušnou pojišťovnou o úhradě vyčíslené 
škody. Na základě odborného posouzení 
jak dodavatelské stavební firmy, tak od-
borného stavebního technika pojišťovny, 
nelze vadu dodaného díla odstranit jinak, 
než totálním odbouráním celého cihelného 
zdiva na schodišti a jeho náhradou novým 
bezvadným výrobkem. S odbouráním cihel-
ného zdiva samozřejmě souvisí i demontáž 
a zpětná montáž kovářského zábradlí 
a pískovcových hlavic, u kterých hrozí 
při demontáži určitý vysoký rozsah jejich 
poškození. Při odbourání zdiva dojde ne-
zbytně k poškození svislých a vodorovných 
izolačních vrstev, a tedy k nutnosti jejich 
obnovení. Spolu se zabezpečením ochrany 
pískovcových schodů před mechanickým 
poškozením při demontáži zdiva a realizaci 

nové výstavby jsou vyčísleny náklady na 
opravu vady díla na více než 2 mil. Kč.

Na dodané dílo se vztahuje smluvní zá-
ruka 60 měsíců od doby předání stavby 
k užívání, tj. do srpna roku 2022. Ze strany 
investora stavby je připravena k podpisu 
smlouva o odstranění vad dodaného díla ve 
výše uvedeném rozsahu, v níž požadujeme 
odstranění vad díla v roce 2020. Detaily 
stavebního postupu při odstraňování vad 
díla včetně položkového rozpočtu jsou 
s dodavatelem stavby za účasti projektanta 
stavby a stavebního dozoru ve stádiu finali-
zace před podpisem smlouvy. 

Je nám moc líto, že právě u tak hezkého 
díla, které jsme uváděli do provozu v září 
2017, došlo k dodávce vadné šarže cihel. 
Za investora stavby si dovoluji prohlásit, že 
budeme trvat na úplném odstranění vad díla 
a na bezvadném provedení nového zdiva 
z cihel odpovídajících parametrů a všech 
dalších prvků, stavebních částí a dílů s tím 
souvisejících.

Omlouváme se za to, že i v roce 2020 Vás 
budeme obtěžovat stavební činností a ome-
zením průchodnosti v nejbližším okolí 
kostela.

Ing. František Vaculovič 
člen farní rady
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NÁVŠTĚVA DĚTÍ Z MŠ
V úterý 5. 3. a následující pondělí 11. 3.  

navštívily knihovnu třídy Berušek a Motýlků 
z naší školky.

Přečetli jsme si básničku o zajíci a jeho 
zmrzlině z mrkve. Děti dostaly otázky z čte-
ného textu, na které správně odpověděly 
a dostaly malou odměnu. Poté domalovaly 
zmrzlinu do předtištěných kornoutů a u toho 
si poslechly pohádku o skřítkovi Medovníč-
kovi.

Předškoláci si zkusili zařazovat knížky dle 
písmen na jejich hřbetu.

ČTENÍ POHÁDKY PŘED SPANÍM 
DĚTEM Z MŠ

V úterý 2. dubna jsem přijala pozvání 
Berušek a přijela za nimi do školky. Navá-
zala jsem na naše čtení v knihovně o skřítku 
Medovníčkovi další pohádkou z této knížky.

Tentokrát pomáhal myšce najít nový domov 
i kamarády.

DLOUHÁ CESTA
V úterý 9. 4. navštívili knihovnu prvňáčci 

v rámci 2. schůzky k projektu 
UŽ JSEM ČTENÁŘ, KNÍŽKA PRO PRV-

ŇÁČKA.
Přečetli jsme si spolu knížku DLOUHÁ 

CESTA  o putování trpaslíka Františka. Děti 
doplňovaly můj výklad podle obrázků a poté 
jsme si zahráli pomocí převleku na trpaslíky.

Akce se zúčastnilo 34 dětí a 2 paní uči-
telky.

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PRO PŘEDŠKOLÁKY
V úterý 21. 5. v dopoledních hodinách 

proběhlo v prostorách ulice Malá strana již 
tradiční Malování za knihovnou.

Zprávy z knihovny
Toto je určeno pro předškolní děti a zúčast-

nily se ho Berušky a Kuřátka z naší mateřské 
školy.

Téma pro tento rok bylo TĚŠÍME SE NA 
PRÁZDNINY.

Šest vítězných obrázků měl za úkol vybrat 
pan František Dubina, náš obecní strážník.

 
Výherci :
Berušky  
1. David Berg
2. Saša Buchta
3. Natálka Bartoňová
 
Kuřátka  
1. MarieHolešinská
2. David Ištvánek 
3. Šimon Rozehnal
Výherci obdrželi balíčky školních potřeb 

a ostatní malý dárek za účast.

BESEDA S NAĎOU HORÁKOVOU
V neděli 26. 5. 2019 proběhl v kulturním 

domě slavnostní křest nové knížky místní 
spisovatelky Nadi Horákové TAJNOSTI 
SBOROVNY.

Kmotrou knihy se stala paní Irena Roz-
sypalová , učitelka na Janáčkově akademii  
múzických umění.

Na této akci jsme se sešli v hojném počtu 
a kapacita bývalé Ponorky tak tak stačila.

Paní Horáková povyprávěla o práci na své 
knize, prozradila nám, co nového chystá 
a přečetla z knihy trochu humorných per-
liček.

Křest byl spojen s prodejem a autogra-
miádou.
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UKONČENÍ PROJEKTU PRO 1. TŘÍDY
Ve středu 21. května proběhla v ZŠ poslední 

schůzka s žáky, kteří se účastnili celostátního 
projektu na podporu čtenářské gramotnosti.

Na této akci byla přítomna paní spisovatelka 
Naďa Horáková, která dětem povyprávěla o své 
nové knize pro děti Příběhy skřítka Školouše.

Žáčci obdrželi odměnu za účast v projektu  
a čtenářský průkaz.

Renata Nováková 
knihovnice

Názory našich zastupitelů

Když je potřeba, tak to jde rychle.

Vážení spoluobčané, 
rád bych se vyjádřil k udělení účelové do-

tace pro Římskokatolickou farnost Mutěnice, 
kterou ve výši 100% přidělilo zastupitelstvo 
obce ze svého rozpočtu. Jedná se o další 
4 miliony korun na druhou etapu zpevnění 
ploch a oplocení u kostela. Tento bod byl 
jednáním zastupitelstva již 17. dubna. Díky 
debatě, kterou rozpoutal věcně bývalý mís-
tostarosta obce, dotace udělena nebyla. 
Většině zastupitelů vadilo, že máme přidělit 
peníze před výběrovým řízením a nevíme, jak 
dopadne. Z tohoto důvodu jsem se osobně 
hlasování zdržel a čekal na výsledky řízení. 
I proto bylo svoláno jednání zastupitelstva 
obce již na 13. května. Z materiálů jsme se 
dozvěděli informace, že byly zaslány výzvy 
šesti stavebním firmám. Všechny projevily 
o výběrové řízení zájem a jejich statutární zá-
stupci přislíbili účast. Bohužel z dopisu pana 
faráře ze dne 24. dubna nám bylo sděleno, 
že před termínem určeným k podání nabídek, 
tedy 17. dubna, se krom jedné firmy všechny 

ostatní omluvily. Zakázka tak byla přiděle-
na jediné přihlášené firmě MiSta stavební 
společnost s.r.o. z Nedakonic. Nakonec je 
dobře, že jsme na dubnovém jednání zastu-
pitelstva obce dotaci neschválili, protože si 
nedokážu představit, jaké by byly reakce, 
a jak bychom se na sebe s žadatelem dívali, 
kdyby nám sdělil po přidělení peněz, že se 
výběrového řízení zúčastnila pouze jediná 
firma a nabídla bez 18.tis. korun plnou cenu 
4 miliony. Chápu zadavatele, že nedokáže 
ovlivnit a přinutit firmy, aby se účastnily výbě-
rového řízení. Navíc, když od začátku stavbu 
provází velké technické problémy a probíhá 
reklamační řízení.  Z těchto důvodů jsem 
se neúčastnil hlasování, protože nedokážu 
posoudit, zda je předložená nabídka jediné 
firmy výhodná či ne. Pokud bych měl k po-
rovnání ceny z výběrového řízení, jak bylo 
přislíbeno, pro tuto dotaci bych ruku zvedl. 
Po celou dobu mého působení v zastupitel-
stvu hlasuji vždy pro finanční podporu všech 
zájmových spolků a subjektů bez rozdílu 
a věřím, že i zastupitelstvo bude přistupovat 
vždy ke všem stejně. Ale v tomto případě, 
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a za těchto podmínek, jsem si nedovolil 
rozhodovat o penězích daňových poplatní-
ků. Díky komplikaci, kterou jsem způsobil 
svým nehlasováním, jsem se nakonec musel 
zdržet. Kdo sleduje videozáznamy jednání 
zastupitelstva obce, ví, o čem píši. Věřím, 

že stejné úsilí a rychlost budeme věnovat 
lokalitě stavebních míst za Fišmanovým 
a dalším. Přeji všem příjemné prožití prázdnin 
a dovolených.

Marek Ištvánek
zastupitel obce

Zachraňovat dům vedle knihovny?

V roce 2014 rozhodlo bývalé zastupitel-
stvo, že obec koupí dům č. p. 262 na ul. 
Slovácká vedle knihovny za bezmála 1 milion 
korun.

Na jaře 2015 rada obce oslovila zastupite-
le, aby předložili své návrhy na využití tohoto 
objektu. Můj návrh na vybudování kluboven 
pro místní spolky a přednáškovou místnost 
pro místní knihovnu, stejně jako návrh bývalé-
ho zastupitele Vladimíra Trávníka na turistické 
infocentrum, rada obce následně schválila. 

Studie z roku 2015  odhadovala celkové 
náklady na realizaci tohoto záměru ve výši 
2 milionů korun. Projektový rozpočet poří-
zený v roce 2017 pak na 6,5 milionu korun.

Revize tohoto projektu z roku 2018 už 
hovoří o částce cca 7,2 milionu korun.

Celý dům byl od počátku technicky i dis-
pozičně v nevyhovujícím stavu. Zjišťujeme, 
že z budovy  nelze de facto použít nic, s vý-
jimkou obvodového zdiva. A i to bude třeba 
sanovat proti vzlínající vlhkosti. Rozpočet 
nezahrnuje inventář ani možné vícepráce, 
a tak lze očekávat, že konečný účet ještě 
o nějaký ten milion vzroste.

Tak jako se v čase mění odhad nákladů, 
mění se i požadavky spolků. Většina z těch, 
se kterými jsem před čtyřmi lety ve svém 
návrhu počítal, již o klubovnu v objektu na 
ul. Slovácké nestojí. 

Byl také oprášen 18 let starý záměr vy-
budovat informační centrum pro turisty pod 

Búdama, kde i logicky patří. Jako problema-
tické se navíc ukazuje parkování v blízkosti 
budovy.

Možná je na čase, aby se projekt znovu 
přehodnotil. Místostarosta Milan Mráz již 
avizoval, že na půdě zastupitelstva bude ještě 
probíhat další diskuse. O tom zda dům opra-
vit, odstranit a postavit nový, nebo zda projekt 
úplně opustit, se bude teprve rozhodovat.

Co si o celé investici myslíte vy? 
Svůj názor prosím sdělte svým zastupi-

telům. 

Přemysl Rozehnal
zastupitel obce Mutěnice
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Martin Prčík

Z galerie Mutěňáků

Sport v Mutěnicích to je prakticky jenom 
fotbal. Již od třicátých let minulého století je to 
hlavní zaměření mutěnické mládeže. Byly doby, 
a výstava o výročích Sokola a Orla to dokazuje, 
že se provozovaly i jiné sporty. Cvičení prostná 
i na nářadí, atletika, stolní tenis. V šedesátých 
a sedmdesátých letech byl velmi populární 
řecko-římský zápas, který do kulturního domu 
dokázal přilákat velké množství nadšených 
diváků.

Fotbal je však sportem Mutěňáků. V posled-
ních letech jsou ve Fotbalovém klubu Mutěnice 
družstva mladší a starší přípravka, mladší 
a starší žáci, dorost a družstvo dospělých. 
Všichni mají výborné podmínky pro činnost. 
Travnaté hřiště, hřiště s umělým trávníkem, 
dostatek míčů, dresů i dalších pomůcek. V zim-
ním období tělocvična. Rodiče především ty 
nejmenší sportovce podporují, vozí na tréninky 
i na utkání.

Životní příběh jednoho z nejtalentovanějších 
mutěnických fotbalistů pana Martina Prčíka 
však ukazuje, že v minulosti to tak ani zdaleka 
nebylo.

Narodil se 3. ledna 1941 do rolnické rodiny, 
ve které již od školních let bylo povinností vy-
pomáhat rodičům při zemědělských pracích. 
Otec pro jeho fotbalové zájmy neměl velké 
pochopení, a tak milovaný fotbal mohl hrát až 
po splnění svých povinností. Otec povolil, až 
mu jeho kamarádi chválili, jakého má šikovného 
a talentovaného kluka. Fotbalové začátky se 
odehrávaly na volných prostranstvích, zejmé-
na se chodilo za stodoly v dnešní ulici Tržní 
a Luční. Míč byl jeden, a když už to byl kožený, 
tak to byl takzvaný „švihlák“. Žáci neměli v tu 
dobu organizované soutěže, hrála se pouze 

utkání mezi jednotlivými třídami základní školy, 
později i mezi školními mužstvy z okolních obcí. 
Po skončení základní školní docházky se chtěl 
dostat na obchodní akademii, ale vzhledem 
k tomu, že rodiče nepodepsali vstup do JZD, 
nebylo mu to umožněno. Začal pracovat v lese 
s tím, že půjde do lesnické školy do Čáslavi. 
V tomto období zasáhl do jeho životního příbě-
hu fotbal. Začal hrát za dorost, ve kterém se 
začal projevovat jeho střelecký talent. Mutěničtí 
funkcionáři v něm viděli naději a jeho pozdější 
spolupracovník Jaroslav (Jarin) Rathouský jej 
přemluvil, aby do školy někam do Čech nešel, 
a tak se začal učit a pracovat jako klempíř. Za 
dorost hrál jenom dva roky a již v 17 letech 
začal hrát za A mužstvo dospělých. V roce 
1960 nastoupil vojenskou službu do Mikulova, 
kde hrál jak za vojenskou Duklu, tak i za civilní 
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Slavoj Mikulov. Po návratu zažil mutěnickou 
slavnou éru, kdy mužstvo postupovalo z nižších 
tříd až do krajské I. A třídy. Patřil mezi nejlepší 
hráče, střelce, na kterého mužstvo spoléhalo. 
Jeho voleje pravou i levou nohou přiváděly 
diváky do varu. Na starém hřišti nebyly výjim-
kou návštěvy od 600 do 800 diváků. Aktivní 
fotbalovou kariéru ukončil až v roce 1976, kdy 
měl těžší zranění. Po skončení se však i nadále 
věnoval mutěnickému fotbalu. Trénoval žáky 
i dorostence, nakonec se stal i předsedou 
již nově přejmenovaného Fotbalového klubu 
Mutěnice.

Martin Prčík je mutěnický patriot. Celý život 

mimo vojenské služby prožil v rodné obci. Po 
vojně začal pracovat v armaturce, ale po měsíci 
se vrátil ke klempířskému řemeslu. Byl zaměst-
naný v Komunálu, později přejmenovaném na 
Okresní podnik služeb. Od roku 1994 přešel 
na soukromou činnost jako osoba samostatně 
výdělečně činná.

V roce 1964 se oženil s Drahomírou Čepilo-
vou, spolu vychovali syna a dvě dcery. Rodina 
má 8 vnuků a pět pravnuků. Má rád mutěnické 
víno, písničky, schází se s kamarády a udržuje 
se v dobré fyzické kondici. Ve svých letech 
dokáže jít pěšky na pouť do Žarošic.  

Petr Plchut

Historie

Jen necelých osm měsíců trvala cesta, 
kterou se Československo chtělo vydat od 
ledna roku 1968 prostřednictvím reforem 
společenského a hospodářského života, než 
byla násilím přerušena.

O tom velmi konkrétně hovořil 28. srpna 
1968 předseda tehdejší vlády Oldřich Černík 
na tiskové konferenci šéfredaktorů denního 
tisku a sdělil jim, že veškeré informace z to-
hoto jednání není možno v současné době 
oficiálně uveřejnit tiskem nebo rozhlasem. *)

Shrnul na ní stručný průběh nejdůležitěj-
ších událostí:

Ve středu 21. srpna 1968 navštívil Oldřich 
Pavlovský (ministr vnitřního obchodu) s Aloi-
sem Indrou prezidenta republiky Ludvíka 
Svobodu a oznámili mu, že přinášejí demisi 
vlády podepsanou ing. Černíkem. Prezident 
prohlásil, že demisi vlády může přijmout 
pouze od premiéra vlády osobně.

Pravda vždycky vypluje na povrch 
(Pravda v ogně ně gorit i v vodě ně tonět!)

V té době byl již Oldřich Černík internován 
a šlo o podvrh. Dále popsal, jak se na Hrad 
dostavil velvyslanec SSSR Červoněnko 
v doprovodu Drahomíra Koldera, Aloise Indry 
a Oldřicha Švestky.

Rovněž jim prezident sdělil, že s nimi 
nemá co jednat a vymínil si, že pokud bude 
jednat v Moskvě, tak jen pod podmínkou, že 
jednání budou přítomni Dubček, Smrkovský 
a Černík, a také Indra, Kolder a Švestka, aby 
se situace mohla vyjasnit.

Na jednání do Moskvy byli jednotliví 
internovaní představitelé státu dodatečně 
přiváženi.

Při příletu odmítl prezident Svoboda obvyk-
lé objímání a Brežněva odstrčil. Proto filmové 
záběry z uvítání na letišti byly podvrženými 
dokumenty z dřívější doby.

Při jednání znemožnil Brežněv jakýkoliv 
svobodný projev českých představitelů 
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kromě prezidenta Svobody. Přerušoval 
jeho výroky, nenechal dokončit myšlenky, 
arogantně mával rukou.

Od okamžiku, kdy americký prezident 
Johnson prohlásil, že odjíždí na svoji farmu 
(po konzultaci o úmluvě sféry vlivu východ-
-západ), se jednání ze strany Brežněva ještě 
podstatně zhoršovalo. Dubček byl prohlášen 
za zrádce komunismu.

K žádné podepsané dohodě nedošlo 
a komuniké, které bylo původně třikrát delší, 
bylo během jednání zkracováno.

Brežněv chtěl dosáhnout ustanovení nové 
vlády z kolaborantů nebo přijetí okupační 
vlády. Další alternativou bylo připojení ČSSR 
k SSSR.“

Podle zápisu z tiskové konference premiéra 
Černíka sehrál významnou roli Zdeněk Mly-
nář, který předstíral nesouhlas s XIV. sjezdem 
KSČ a vyžádal si od Červoněnka povolení 
k cestě do Moskvy, aby mohl informovat vlá-
du. Rusové to nepochopili a díky Mlynářovi 
byli Svoboda, Dubček a ostatní účastníci 
jednání informováni o situaci doma a počali 
se houževnatěji bránit.

V jednání nastal příznivější obrat pro 
československou stranu, jejíž zástupci však 
museli přijmout tři podmínky, které měly být 
splněny do čtyř dnů: 

1. Prohlásit XIV. sjezd za neplatný
2. Zrušit KAN a K 231 a nedovolit obno-
vení sociálně demokratické strany
3. Zavést cenzuru zpráv o SSSR

Splnění těchto podmínek mělo být předpo-
kladem k odchodu okupačních vojsk, který 
měl probíhat ve třech etapách:

1. Odchod z měst do vojenských prostorů
2. Odchod z vládních budov, rozhlasu 
a televize
3. Úplný odchod

V případě nesplněných podmínek se 
vojsko mělo vrátit do původních postavení.

Z moskevského komuniké vyšlo několik 
ultimativních požadavků, mimo jiné na 
„ovládnutí sdělovacích prostředků“ a zasta-
vení „antisocialistických a antisovětských 
vystoupení.“

Tisk okresních novin se vrátil do stejných 
tiskáren jako před okupací, když břeclavský 
„Nový život“ vyšel z brněnské tiskárny 5. záři 
1968, „Znojemsko“ z jihlavské tiskárny 5. 
září 1968, a hodonínské „Slovácko“ z got-
waldovské tiskárny 4. září 1968.

Normalizační zásahy se brzy projevily i od-
voláním redaktorů od jejich práce. Jako první 
byl „odejit“ ke konci května 1969 František 
Obropta ze Slovácka.

*) V dosud vydaných dokumentech se 
o tomto jednání nehovoří, informace jsou 
převzaty ze „Zprávy tiskové konference 
šéfredaktorů listů s předsedou vlády s Ing. 
Černíkem ze dne 28. 8. 1968. Strojopis do-
chován v MZA v Brně, SOKA Blansko, fond 
Soudobá dokumentace, fasc. srpen 1968.

Kromě mého dvojjazyčného názvu článku, 
převzat z Vlastivědného časopisu (objemná 
kniha) JIŽNÍ MORAVA, ročník 54 – svazek 
57, rok 2018, vydává MZA Brno, název stati 
Srpen 1968 na jižní Moravě v okresních no-
vinách a co mu předcházelo, str. 218, 219. 
Doslovný přepis.

Ing. Jaroslav Mihola



14

Š KO L S T V Í
Návštěvy divadla radosti

Návštěvy divadla radosti
Zájezd do divadla je pro milovníky tohoto 

druhu umění malým svátkem. Už jenom 
tím, že si na sebe vezmou hezké oblečení, 
dostanou se do slavnostní nálady. A proč si 
nepřivodit sváteční atmosféru i ve všední den 
v době školního vyučování? Divadlo Radost 
v Brně má úkol přinášet lidem zábavu, radost 
a příjemnou atmosféru už ve svém názvu. 
Proto jsou v naší škole zájezdy do tohoto 
stánku umění velmi oblíbené. 

V březnu se třeťáci a čtvrťáci vypravili do 
světa pohádek a fantazie prostřednictvím 
divadelního představení Čaroděj ze země 
Oz. Stali se svědky magického příběhu o Do-
rotce a jejích společnících, o Velikém Ozovi, 
hodných i zlých čarodějnicích, mluvících 
zvířatech a mnoha neobvyklých bytostech.

Žáci pátého ročníku cestovali zase do 
světa dětství a vzpomínek spisovatele Karla 
Poláčka. Jeho kniha Bylo nás pět je velmi 
oblíbená. Děti ji znají z ukázek v čítance, 
ale také prostřednictvím televizního seriálu. 
Došlo i na divadelní zpracování v Divadle 
Radost. Patří k vyhledávaným titulům a na 
repertoáru je již šest let. Páťáci se seznámili 
s rodinou Petra Bajzy a s jeho kamarády An-
tonínem Bejvalem, Čeňkem Jirsákem, Edou 

Kemlinkem a Pepkem Zilvarem. Mnohé jejich 
klukovské rošťárny jim určitě nebyly cizí.

V rámci výuky literární výchovy uspořádala 
naše škola rovněž pro žáky druhého stupně 
zájezd na dvě divadelní představení do br-
něnského divadla Radost.

Jedním z nich byl 25. 10. 2018 Kabaret 
Nohavica aneb Barevné korálky na šňůrce, 
ale také Dokud se zpívá, ještě se neumřelo. 
Velmi úspěšné představení, sestavené z tex-
tů písní oblíbeného folkového písničkáře, 
textaře a skladatele, vzbudilo u žáků velký 
ohlas a některé písničky si s protagonisty 
i zazpívali.

K doplnění literární látky posloužilo i další 
představení, a to pro žáky 6. ročníku, které 
se uspořádalo 10. 5. 2019. Jednalo se o Er-
benovu Kytici, jež v hrané podobě vhodně 
doplnila čtenou školní verzi. Velmi působivě 
se na jevišti představily bájné, a tak trochu 
hororové, příběhy s tajemnými bytostmi a si-
lami – Svatební košile, Zlatý kolovrat, Vodník, 
Vrba a Kytice.

Doufejme, že si návštěvníci všech před-
stavení užili spoustu legrace, zábavy, ale 
i poučení.

Mgr. Pavlína Lacinová, 
Mgr. Iva Kovářová

(Nejen) březen - měsíc knihy

Kniha – pro někoho neodmyslitelná 
součást života, pro někoho věc, ke které 
cestu teprve hledá. Dobrou cestou může 
být Městská knihovna v Hodoníně, která 
nabízí programy, které probudí zvědavost 

v nejednom čtenáři. 
V březnu se vydali do hodonínské knihovny 

žáci třetí třídy. Seznámili se zde s knihami 
pana spisovatele Miloše Kratochvíla. Nejvíce 
se zaměřili na jeho knihu Robotíci, na kterou 
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nezapomněli ani poté, co knihovnu opustili. 
Tato kniha se totiž stala jejich společnou 
četbou ve třídě. Dílo již zmíněného Miloše 
Kratochvíla jim bylo také velkou inspirací, 
především jeho poezie. Děti si mnohé jeho 
básně vybraly pro svůj přednes na školní 
recitační soutěži.

Žáci druhých tříd se vydali do Hodonína 
o dva měsíce později – v květnu. A pak se to 
stalo! To je název knihy, se kterou se zde žáci 
seznámili. Napsala ji paní spisovatelka Ester 
Stará, která je také speciální pedagožkou, 
což se odráží i na její tvorbě. Děti nasloucha-

ly, hádaly, zahrály si hru, domýšlely příběh, 
trénovaly svou paměť. Tato kniha nebyla 
jedinou, kterou při své návštěvě viděly. Od 
této paní spisovatelky zde měly další ukázky 
knih s krásnými ilustracemi. A jak už je tomu 
v knihovně zvykem, mohly se zde poroz-
hlédnout a vybrat si knihu, která je zaujala, 
a nějakou dobu se jí věnovat.

Moc děkujeme paní knihovnici Svatavě 
Hýbnerové, že pro děti připravila program, 
na který jen tak nezapomenou.  

Mgr. Lucie Ševčíková

Účast našich žáků v olympiádách a soutěžích

Olympiáda z českého jazyka
Každý rok se naše škola zapojuje do 

Olympiády z českého jazyka, kterou vyhla-
šuje Středisko služeb školám v Hodoníně. 
V předvánočním období, v prosinci, probíhá 
na každé škole školní kolo, jehož zadání po-
skytuje právě vyhlašující organizace. Jedná 
se o jazykovou část v dotaci šedesáti minut 
a slohovou část ve stejném časovém limitu. 
Nejlepší žák následně postupuje do okres-
ního kola. U nás se nejlépe umístila Tereza 
Vašíčková z IX. A, která 29. ledna 2019 již 
absolvovala i okresní kolo, kde se stala cel-
kovou vítězkou v kategorii základních škol 
a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

 V krajském kole, jež se uskutečnilo 2. dub-
na 2019 ve Středisku volného času v Brně 
v Lužánkách, se umístila na 19. místě.

Mgr. Iva Kovářová

Zeměpisná olympiáda
Žáci naší školy se také zapojili do zeměpis-

né olympiády. Ve školním kole zpracovávalo 
testové otázky 61 žáků. Do okresního kola 

postoupili tři z nich. Tam se nejlépe umístil 
Marek Švéda, který obsadil 5. místo. Také 
další dva účastníci Anna Králíková a Adam 
Kouřil obstáli. Oba se umístili do 10. místa.

Mgr. Marcela Stupavská

Matematické soutěže
V jarních měsících se uskutečnily dvě 

matematické soutěže. Celorepublikový Ma-
tematický klokan a Pythagoriáda s možností 
postupu do okresního kola. Obě soutěže 
prověřují logické myšlení žáků na netradič-
ních i veselých úlohách. Jelikož výuka ma-
tematiky probíhá už sedmým rokem v duchu 
výuky podle pana profesora Hejného, nemají 
mnozí žáci problém pochopit, co daná úloha 
žádá. 

Nejúspěšnější žáci ve školním kole Py-
thagoriády pro 5. ročník byli Max Špera, 
Matyáš Srnánek a Richard Konečný, pro 6. 
ročník Kristýna Petrčková, Štěpánka Přida-
lová a Kateřina Mráková ( 6.A), pro 8. ročník 
Klára Štěpánková, Matyáš Lamáček, Michal 
Veselý a Jitka Kmentová. Podle bodového 
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hodnocení, které určuje okresní matema-
tická komise, do okresního kola postoupili: 
Kristýna Petrčková., Štěpánka Přidalová, 
Max Špera, Matyáš Srnánek a Richard 
Konečný. Kristýna Petrčková získala krásné 
3. místo. 

V Klokanovi nejlepší bodové hodnocení 
získali za kategorii Cvrček Leona Veselá, 

za kategorii Klokánek Richard Konečný, za 
kategorii Benjamín Kristýna Petrčková a za 
kategorii Kadet Jitka Kmentová.

Mgr. Lada Buchtíková

Všem účastníkům gratulujeme a těšíme se 
společně na další ročníky soutěží.

Návštěva Ekocentra Dúbrava Hodonín

Voda, voda vodnatá spadla z nebe …

V tomto školním roce naši třeťáci v rámci 
výukového a vzdělávacího programu navštívili 
Centrum ekologické výchovy v Hodoníně. 
Setkání proběhlo v měsíci březnu a dubnu. 
Tentokrát si pro nás lektorky připravily pro-
gram na téma Živá voda, který byl zaměřen 
na důležitost a funkci vody v přírodě. A proč 
zrovna voda?  Proč je pro nás a živé orga-
nismy tak důležitá? Žáci se tak zamýšleli, 
na co všechno vodu potřebujeme, odkud ji 
z přírody bereme a kam a v jakém stavu se 
do přírody vrací. Všichni se rázem proměnili 
v kapku vody a prošli si celou její dlouhou 
pouť. Zhlédli zajímavý příběh o koloběhu 
vody v přírodě. Zjistili, že se voda nachází 
všude kolem nás. Objevili, že voda v přírodě 
nevzniká, ani se neztrácí, ale že koluje a obí-
há. Po těchto informacích se pustili do plnění 
několika zajímavých úkolů. Přiřazovali funkce 
jednotlivých fází koloběhu vody v přírodě, 
které umisťovali a zapisovali do pracovního 
listu. Poznali živočichy a rostliny, které se 
nacházejí v blízkosti vodních ploch a toků 
a jsou na vodě závislé. Seznámili se s vodními 
brouky chrostíkem, vážkou, larvou potápní-
ka, a dokonce i s jediným vodním pavoukem 
- vodouchem. Potom výtvarně ztvárnili vodu 
v různých skupenstvích a pantomimou vše 

předváděli kamarádům. Na závěr je čekala 
prohlídka rybníka, který je součástí ekocen-
tra. Zde spatřili drobné živočichy a rostliny 
rostoucí u rybníka a v rybníce. 

Z Dúbravy jsme odjížděli obohaceni nový-
mi znalostmi a zážitky. Víme, jak je pro nás 
voda důležitá a život by bez ní na zemi nebyl. 
Chápeme vodu jako hlavní součást přírody 
a jako nezbytnou podmínku pro zachování 
života na naší planetě.

Mgr. Gabriela Komínková
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Zápis do 1. třídy

Ve středu 17. 4. 2019 proběhl v naší škole 
zápis dětí do 1. třídy. V průběhu odpoledne 
přišlo k zápisu, v doprovodu svých zákon-
ných zástupců, čtyřicet dětí. Někteří z nich 
se celý školní rok potkávali se svými kamará-
dy v přípravné třídě, a školu tedy dobře znali, 
jiní přišli s troškou nervozity či ostychu, ale 
z kurzu Předškoláček také věděli, jak to ve 
školních třídách vypadá…

A co na děti u zápisu čekalo? Nejprve se 
každý paní učitelce, která jej zapisovala, 
představil. Jméno a příjmení, adresa bydliště, 
jména rodičů či sourozenců, to je totiž také 
jedna z dovedností, kterou by měl budoucí 
školák zvládnout. Paní učitelky pak měly 
pro každé z dětí připraveno několik úkolů. 
Např. rozstříhat podle čar obrázky a potom 
je poskládat podle toho, jak probíhá děj dané 

pohádky, dále počítání podle hrací kostky, 
porovnávání, orientace – vpravo, vlevo, 
za, poslední… Děti také poznávaly barvy, 
geometrické tvary, přednášely básničku či 
zpívaly písničku, určovaly první písmenka 
slov, která dále roztleskávaly na slabiky… 

Důkazem toho, že děti byly šikovné 
a k zápisu, i díky práci v mateřské škole 
a v přípravné třídě, dobře připravené, je pro 
příští školní rok přijato 38 žáků do první třídy. 
Vzhledem k tomu, že o odklad školní docház-
ky a následné zařazení dítěte do přípravné 
třídy požádali zákonní zástupci dvanácti dětí, 
bude i v příštím školním roce přípravná třída 
otevřena.

Rodičům i dětem přejeme krásné prázd-
niny a v září se budeme těšit na shledanou.

Mgr. Jitka Olexová

DEN ZEMĚ:  Zayferus na školním hřišti

4. dubna 2019 zavítala do Mutěnic se svým 
programem pro školy obecně prospěšná 
společnost Zayferus. Společnost se více jak 
27 let zabývá ochranou a odchovem dravých 
ptáků. Jejich stěžejní činností je nejen práce 
s dravci, ale hlavně vzdělávání široké veřej-
nosti v oblasti jejich ochrany. Prostředkem 
jsou víkendová vystoupení a ukázky dravců 
v areálu parku lednického zámku.  V pracovní 
dny pak vzdělávací programy pro školy, na 
které zajíždějí po celé republice. V současné 
době mají největší kolekci dravců nejen v naší 
krajině původní, ale i druhy, za kterými by člo-
věk musel cestovat do vzdálených destinací. 

K nám zavítali s kolekcí 40 různých ptáků, 
které rozdělili na dvě stanoviště, což umožni-
lo žákům prohlédnout si je zblízka. Poutavý 

a místy velmi vtipný výklad o každém dravci, 
doprovázený kontrolními otázkami a násled-
nou odměnou za správnou odpověď, všechny 
zaujal. Poté následovala nejatraktivnější část 
programu – letové ukázky a simulace lovu 
ptáků. Nad hřištěm kroužil orel, sup, lovil 
sokol, kráčel karančo. Velkým zážitkem bylo 
i vypuštění k letu dravce z rukou žáků, kteří byli 
v první části programu nejúspěšnější.

Když se všichni po více než hodině a půl 
programu rozcházeli, byli spokojeni. Žáci 
s neobvyklým zážitkem a pracovníci Zayferu 
s dobře odvedenou prací. Dle jejich slov jsou 
naše prostory pro létání ideální a ukázněnost 
žáků v průběhu programu v dnešní době 
nebývalá.

Mgr. Blanka Fikrová
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V tomto školním roce připadl Den Země na 
Velikonoční pondělí, a tak naše škola oslavila 
tento ekologický svátek o den později, v úterý 
23. dubna.

Program začal v 9:00 hodin na travnatém 
hřišti u školy. Žáci byli rozděleni do 16 sku-
pin od nultého ročníku až po žáky osmého 
ročníku. Na stanovištích plnila každá skupina 
společně různé úkoly z oblasti poznávání 
přírody, ochrany přírody a ekologie. Žáci 
devátého ročníku připravili stanoviště v areálu 
školky pro nejmenší děti.

Při těchto aktivitách pomáhali starší žáci 
mladším, vzájemně se svými znalostmi dopl-
ňovali a společně se domlouvali na nejlepším 
řešení úkolu.

Byla škoda, že kvůli chladnému a větrnému 
počasí se celý program musel v polovině 
přesunout do školních prostor a tělocvičny. 
I tak celá akce proběhla úspěšně a splnila 
svůj hlavní cíl – aktivně oslavit Den Země.

Mgr. Stanislava Michnová

Ve dnech 24. 4. a 25.4. 2019 pořádala 
naše škola na hřišti sběr papíru. Tato akce se 
koná každoročně v rámci aktivit Dne Země. 
Letos byla velmi úspěšná, neboť sběrači 
odevzdali celkem 15 795 kg papíru.

Nejlepší třídy:
Ku ř á t k a                 159 0 kg                                                                                                                             
Mot ý lc i                  853,5 kg                                                                                                                             
Ber u š k y                 722,5 kg                                                                                                                                  
I V.B                       1710 kg                                                                                                                                   
I I I .B                        1364 kg                                                                                                                                 
VII.A                                                     1245 kg

Nejlepší sběrači ZŠ:

1. Hajduch Jan Gabriel     IV.B              750 kg
2.  Čejková Lucie                III.B              386 kg
3.  Přidalová Štěpánka      VI.B             276 kg

Nejlepší sběrači MŠ:

1. Forch Jakub                      Kuřátka       425 kg
2. Horecká Tea                     Kuřátka       375 kg
3. Říha Vojtěch                     Medvídci    188 kg

Mgr. Stanislava Michnová

DEN ZEMĚ:  Oslava Dne Země v naší škole

DEN ZEMĚ:  Sběr papíru
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Tradice jsou tradice a měly by se dodržo-
vat. Nejen proto se v naší škole každý rok 
pořádá recitační soutěž žáků prvního stupně.  
A protože člověk má přijímat nové výzvy, 
letos jsme do soutěže připojili i žáci šestého 
a sedmého ročníku. Po třídním kole soutěže 
byli vybráni šikovní a odvážní dobrovolníci, 
kteří reprezentovali svoji třídu v kole školním. 
Soutěžení proběhlo v pěti kategoriích žáků 
1. až 7. ročníků. A jestliže jsem loni psala, 
že účast byla rekordní, tak tento rekord byl 
opět překonán! Recitátorského klání se letos 
zúčastnilo přes 100 soutěžících!! Je tedy jas-
né, že rozhodnout o těch nejlepších nebylo 
vůbec lehké. Není tedy divu, že bylo uděleno 
více jak jedno první nebo druhé místo. 

A jak to tedy dopadlo? 

I. ročníky: 
1. místo – Viktor Varga, Lukáš Komosný
2. místo – Ema Maradová, Ivana Davidová,    
Ela Josefína Fialová
3. místo – Martin Hesek, Diana Brablcová, 
Magda Lipi

II. ročníky:
1. místo – Soňa Tomanová
2. místo – Josef Ilčík
3. místo – Terezie Krištofíková

Rec i t ačn í  soutě ž
III. ročníky: 

1. místo – David Jeřábek
2. místo – Vendula Duhajská
3. místo – Matěj Novák

IV. a V. ročníky: 
1. místo – Michaela Pavková
2. místo – Jonáš Ivo Bucek, Lucie Krišto-
fíková
3. místo – Natálie Komínková, Vojtěch Prchal

VI. a VII. ročníky: 
1. místo – Elen Gebhartová, Kristýna 
Petrčková
2. místo – Adam Kouřil, Ondřej Dohnálek
3. místo – Kateřina Mráková (VI. A), Justýna 
Jedličková a Štěpánka Přidalová

Velký dík patří nejen našim dětem, které 
byly ochotné učit se něčemu novému, bojo-
vat s vlastní nervozitou a ostychem a obětovat 
i svůj volný čas pro nacvičení recitátorských 
dovedností, ale i jejich paní učitelkám, které 
jim s tímto nelehkým úkolem pomáhaly.

Všem zúčastněným tleskáme, vítězům 
gratulujeme a už teď se těšíme na další 
ročník soutěže.

Mgr. Irena Zajícová

McDonald’s  Cup  2019
Okrskové kolo McDonald´s Cupu ka-

tegorie A (1. – 4. ročník) se v tomto roce 
uskutečnilo 17. dubna 2019 na hřišti ZŠ Van-
čurova Hodonín. Byla přihlášena družstva 
ZŠ Mutěnice, ZŠ Očovská a ZŠ Vančurova. 
Naši školu reprezentovali Dominik Červínek, 
Antonín Burian, Lukáš Miklík, Tomáš Sladký, 
Matěj Kunický, Matěj Koš, Matyáš Šmýd 

a Michal Mokruša. Všichni hráli velmi obě-
tavě a bojovně. Odměnou jim bylo vítězství 
a postup do okresního kola. Žáci kategorie B 
(4.–5. ročník) hráli okrskové kolo 30. dubna 
2019 také na hřišti ZŠ Vančurova. V družstvu 
naší školy hráli Lukáš Bolfík, Štěpán Drábek, 
Šimon Drgáč, Tobiáš Chytil, David Komosný, 
Štěpán Pavelka a Max Zvědělík. Přes bojovný 
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výkon a maximální nasazení všech hráčů 
obsadili naši chlapci šesté místo.

Okresní kolo proběhlo následně 15. květ-
na 2019 za chladného a větrného počasí 
v Hroznové Lhotě. Náš tým mladších dětí 
se však s nepříznivými podmínkami vyrov-
nal velmi dobře, po vítězných zápasech ve 
skupině vyhrál i semifinále a ve vyrovnaném 
a dramatickém finále zvítězil nad družstvem 
ZŠ Ratíškovice. Radost z vítězství byla veliká, 
chlapci obdrželi velký pohár a zlaté medaile 
a postoupili do krajského kola.

Termín krajského kola byl naplánován již 
v září (na začátku školního roku) a letošní 
jarní počasí opravdu aktivitám venku moc 
nenahrávalo. Zrovna na středu 22. května 
bylo hlášeno deštivo a opravdu se to potvr-
dilo. Po příjezdu do Brna jsme byli svoláni 
na poradu, jestli se turnaj nepřesune na jiný 

termín, protože venkovní hřiště vypadalo 
jako jedna velká louže. Odsouhlasil se návrh, 
aby starší kategorie přijela následující den 
a turnaj mladší kategorie se ten den odehrál 
v trošku provizornějších podmínkách na hřišti 
v nafukovací hale. V naší skupině jsme se 
utkali s družstvy z Letovic, Znojma a Židlo-
chovic a skončili jsme na 2. místě. V utkání 
o umístění jsme porazili družstvo z Rousínova 
3:1 a po velmi dobrém výkonu v turnaji jsme 
nakonec obsadili celkově 3. místo v rámci 
Jihomoravského kraje.

Všem našim žákům, kteří se zúčastnili 
letošního ročníku McDonald ś Cupu, k jejich 
výkonům a umístění gratulujeme.

Mgr. Stanislava Michnová
Mgr. Milan Kovář



21

J a z ykohran í
Koncem května se sešli vybraní žáci šes-

tého ročníku, aby se zúčastnili netradiční 
angličtiny.

Začalo se náhodným rozdělováním do 
týmů. Některé hry byly individuální, v jiných 
museli žáci spolupracovat a doplňovat se. 
Vycházelo se z pravidel známých her, jen byly 
mírně upravené pro naše anglické jazykové 
podmínky.

Skládalo se anglické miniscrable. Hrály se 
Aktivity, kde se vyjadřovaly jednotlivé výrazy 
pomocí slov, kreseb i pantomimy. Ve hře Tik 
Tak Bum dostali žáci kartičky se slabikami 
a jejich úkolem bylo tvořit anglická slova, která 
danou slabikou začínají, končí nebo ji mají 
uprostřed slova. Náhodný časovač končící 
„výbuchem“ nepotěšil vždy jednoho z hráčů, 
který přišel o nasbírané body. Domino, Hadi 
a žebříky, ale i skládání postaviček, byly další 
soutěže, které si žáci stihli vyzkoušet.

Podpořit žáky jazykově nadané, vytvořit 
různorodé skupiny, ve kterých se rozvíjí do-
vednost spolupráce a komunikace, procvičit 
si anglickou slovní zásobu a své vyjadřovací 
dovednosti, ale hlavně se pobavit a užít si 
dvě hodiny anglické zábavy se spolužáky, 
to byly asi hlavní přínosy jazykové soutěže 
Jazykohraní.

Mgr. Lenka Švédová

Pro jek t  Už  j sem č tenář
 Knížka pro prvňáčka 2018/19

Svaz knihovníků a informačních pracov-
níků ČR vyhlásil jedenáctý ročník projektu 
na podporu čtenářské gramotnosti Už 
jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Cílem 
projektu je podporovat rozvoj čtenářských 
návyků, četby žáků a čtenářské gramotnosti 
dětí, podchytit zájem o čtení a vyhledávání 
informací hned od prvních měsíců školní 
docházky. Projekt Už jsem čtenář – Knížka 
pro prvňáčka probíhá v českých knihovnách 
už od roku 2008/2009. Autorkou myšlen-
ky byla Ivana Hutařová ze Sukovy studijní 
knihovny literatury pro mládež NPMK J. A. 
Komenského v Praze

Do projektu přihlašuje letošní žáky 1. tříd 
základních škol veřejná knihovna ve spolu-
práci se školou v místě působnosti knihovny. 
Odměnou za úspěšné absolvování projektu 
je pro děti knížka pro prvňáčka, původní 
česká novinka, která byla napsána a ilustro-
vána a kterou nelze v běžné knihkupecké síti 
minimálně tři roky koupit. 

Knihovna, která žáky do projektu přihla-
šuje, s nimi pracuje nad rámec obvyklých 
knihovnických činností. V období od pro-
since 2017 do května 2018 připraví pro 
prvňáky nejméně jednu návštěvu knihovny 
a uspořádá další akce vedoucí k rozvoji zájmu 
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o četbu (společná čtení, besedy s tvůrci knih, 
výstav apod.)

Ti, kteří projdou projektem úspěšně, do-
stanou na konci školního roku jako projev 
uznání bezplatně knížku, která je vytvořena 
speciálně pro ně. Autory dosavadních kní-
žek pro prvňáčka jsou renomovaní čeští 
spisovatelé: 

Ivona Březinová, Jiří Kahoun, Daniela 
Krolupperová, Miloš Kratochvíl, Radek Malý, 
Magdalena Wagnerová, Jiří Žáček, Klára 
Smolíková a Martin Šinkovský a ilustrátoři 
Vlasta Baránková, Jiří Fixl, Eva Sýkorová-Pe-
kárková, Renáta Fučíková, Alžběta Skálová, 
Pavel Sivko.

Odměnou za úspěšné absolvování projek-
tu je pro letošní děti knížka pro prvňáčka - kni-
ha spisovatele Miroslava Tvrze a ilustrátorky 
Aleny Schulz – Kde se nosí krky.

Závěrem: „Proč je důležité dětem číst? Aby 
měly svět rády. Aby se jim v něm líbilo. Aby 
věděly, že je větší než to, co vidí jenom očima. 
Aby mu věřily. A aby věřily nám, co jim čteme. 
Když čte taková maminka nebo tatínek – to 
je svět, jak má být: krásný, vzrušující, důvě-
ryhodný, bezpečný a útulný."

Mgr. Miroslava Pištěková

Vý le t n íc i  v  Pr a ze

Doba výletů pro žáky se nachýlila a my 
jsme se na jeden z nich vypravili také. Nepo-
rušili jsme dlouholetou tradici školy a naším 
cílem se stala Praha. Na této třídenní cestě 
nás doprovázeli manželé Stupavští. 

Zanedlouho po brzkém vstávání jsme 
seděli ve vlaku Regio Jet a uháněli plni 
očekávání k hlavnímu městu. Cesta rychle 
utekla a my jsme se ocitli uprostřed chaosu 
velkoměsta. Ani jsme se nestačili rozkoukat 
a už jsme byli v metru, kterým jsme se po-
hodlně dostali na místo ubytování. Moc času 

na lelkování nebylo, protože nás čekalo první 
pozastavení, kterým se stal Vyšehrad. Slunná 
a pohodová prohlídka hradeb i věhlasného 
hřbitova se Slavínem. A o pár minut později 
už zase jiným směrem, tentokrát na Ruzyni. 
Na Letišti Václava Havla jsme pozorovali 
vzlétající i přistávající letadla a stejně tak 
souhru těch, kteří cestující i letadla odbavují. 
Naše mlsné jazýčky jsme uspokojili malým 
občerstvením ze Starbucksu a vydali se do 
rezidence k prvnímu přenocování.

Po prvních paprscích nového rána jsme 
zamířili k budově Národního divadla, kde nás 
již vyhlížel průvodce, aby nám ukázal nádhe-
ru této budovy a seznámil nás s její historií. 
Poté jsme vyjeli lanovkou na Petřín, ale to 
už nás stíhal silný déšť – doslova provazy 
vody. Avšak dobrou náladu nám nespláchl. 
Zrcadlové bludiště, výstup na Petřínskou 
rozhlednu a pak už naše kroky směřovaly 
k Pražskému hradu, v jehož středu se tyčila 
Svatovítská katedrála. I přes davy lidí jsme 
viděli krásy tohoto gotického skvostu a nasáli 
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atmosféru doby krále Karla IV. Zbytek Králov-
ské cesty jsme prošli ještě s deštníkem, ale 
jídlo v Havelské koruně nám dodalo zase sílu.

 A poslední den? Stihli jsme návštěvu Parla-
mentu ČR, kde jsme si poslechli od známých 
tváří názory na EET. Při tónech Smetanovy 
Mé vlasti jsme absolvovali plavbu lodí po 

Vltavě s podplutím Karlova mostu. Po všech 
těchto zážitcích jsme už museli říci stověžaté 
Praze: „ Ahoj!“ Společně jsme se shodli na 
tom, že náš výlet se zdařil a my budeme mít 
na co vzpomínat.

Deváťáci se svou třídní učitelkou

prožitky z lesa a okolní krajiny. Mezi nejzajíma-
vější činnosti, které inspirovaly děti k aktivitě, byly 
například - výlov vodních živočichů, zkoumání 
života živočichů v kompostu, poznávání bylinkové 
zahrádky s ochutnáváním čaje a přípravou bylin-
kového čajového sáčku, výroba pokrmů z pro-
duktů ekologické farmy a exkurze do moštárny. 
Na konci pobytu si žáci natočili vlastní reportáže, 
které jim pomohly ujasnit si a shrnout doposud 
získané informace.

Existují i další důvody, proč by měli žáci jezdit 
na školu v přírodě. Na rozdíl od školního i domácí-
ho prostředí, kde děti tráví většinu času uzavřeny 
v místnostech, jsou při výjezdu vedeny ke zvýšené 
pohybové aktivitě a k aktivnímu poznávání v roz-

V posledním týdnu měsíce května vyrazili žáci 
4. ročníků na pobytový program do Ekologického 
centra Veronica v Hostětíně nacházejícího se 
v malebné krajině Bílých Karpat. Zdejší centrum 
podporuje rozvoj environmentální výchovy s te-
matickým zaměřením na zkoumání zákonitostí 
přírody. 

Naši čtvrťáci zde prošli týdenním výukovým 
programem - Bádej a hraj (Poznej náš kraj). 
V rámci tohoto programu žáci zkoumali v přírodě 
a získávali nové informace, které si zapisovali do 
svých badatelských deníků. Získávali povědomí 
o životě v pasivním domě a jeho fungování. Plnili 
řadu úkolů v přírodní zahradě, poznávali příbytky 
obyvatel živočišné říše a získávali intenzivní 

Ško la  v  př í rodě
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Z mimoškolní činnosti - Den linky 155

Mimoškolní činnost volně navazuje na vyučo-
vání. Ve dvou odděleních školní družiny a třídě 
školního klubu mají děti možnost rozvíjet své 
zájmy a dovednosti při pravidelné činnosti.

V jednotlivých třídách probíhá celoroční hra, 
děti mají možnost zapojit se do výtvarných 
dílen nebo do kroužků pohybových her. Každý 
měsíc také pořádáme nějakou společnou akci.

V květnu jsme přijali pozvání ZZS Jihomo-

ravského kraje na akci Den linky 155.  I přes 
nepřízeň počasí jsme se vydali vlakem do 
Hodonína na základnu hasičského sboru, kde 
byla připravena akce, na níž si mohly děti nejen 
prohlédnout sanitku rychlé záchranné služby, 
ale na několika stanovištích se dozvěděly 
spoustu zajímavých informací. Ty se týkaly 
zejména poskytování první pomoci. Žáci si 
mimo jiné vyzkoušeli poskytnutí první pomoci 

manitých přírodních podmínkách.
Pedagogové na školách v přírodě dočasně 

suplují rodiče. Starají se o děti nejen v dopoled-
ních hodinách, jak je obvyklé v době běžného 
vyučování, ale i odpoledne, večer a v noci. Toto 
nepřetržité působení může pedagog využít k do-
konalému zmapování své třídy, k poznání povah, 

chování a jednání dětí v situacích, které ve škole 
běžně nenastanou. Zčásti poodhalí dosud skryté 
souvislosti, vztahy v  kolektivu a dá se říci, že 
mnohem hlouběji pronikne do soukromí dětí, do 
jejich mimoškolního života.

Mgr. Jitka Hamšíková
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Ško lka  na  v ý le tě
Selský domek v Kněždubu

Selský domek v Kněždubu je v povědomí naší 
mateřské školy již delší dobu, a proto si tam 
na samém konci května děti ze třídy Sluníček, 
Motýlků a Medvídků vyjely na výlet. Počasí 
v ten den příliš nepřálo, lehce poprchalo, ale to 
vůbec nevadilo, protože díky tomu děti zažily, 
jak to bylo za dávných časů, když pršelo.

Přivítání tetami Aničkou, Marií a Alenkou 
a strýcem Danem v lidových krojích před cha-
loupkou jako z pohádky bylo velmi srdečné. 
Velkými dřevěnými vraty vešly děti na dvůr 
s pravým hnojištěm, kadibudkami a stodolou. 
Nejprve se seznámily se zvířaty v ohradě. Přes 
plot na ně natahovaly krky koza Líza a kůzlata Eli 
a Lili, poník Rozinka a ovečky Jahoda a Malina. 
Prasátko Leontýnka se raději schovalo a králíci 
Bob a Bobek poskakovali v trávě kolem dětí. 

Potom si tety rozdělily děti do čtyř skupin 
a každá si tu svoji skupinku označenou ob-
rázkem domácího zvířátka odvedla do jiné 
části chaloupky. V kuchyni teta Anička s dětmi 
vyráběla lokše, které si upekly na starých 
kachlových kamnech a ochutnaly. Do školky 
ještě dostaly ručně vyrobené domácí nudle do 
polévky. Při válení těsta a krájení nudlí si po-

při zástavě dechu a srdce na figuríně, kterou 
používají zdravotníci při výuce první pomoci. 
Děti se touto problematikou zabývají ve vyučo-
vání i v družině, proto pro ně bylo jednoduché 
odpovídat na otázky záchranářů, na jakém 
čísle zavolat záchranku, jak volat policii nebo 
hasiče. Za znalosti i praktické provedení první 
pomoci jsme si pak do školy odváželi certifikát, 
který na školní nástěnce doplnili žáci hezkými 
obrázky záchranářů.

V další části odpoledne jsme navštívili také 
stanici hasičů, kde děti viděly nejen vybavení 
profesionálních hasičů, ale byla jim zodpověze-
na i spousta dotazů. Záchranáři i hasiči se nám 
věnovali s trpělivostí a zájmem a pro děti byl 
tento výlet určitě nejen příjemným zpestřením 
každodenní činnosti, ale zároveň možností 
naučit se novým dovednostem.

Za ŠD a ŠK Dagmar Pochopová
vychovatelka ŠD
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vané péřové duchny vysoko vystlané v posteli, 
hrnečky plecháčky, formy na babůvky, proutě-
né koše s polénkama .

Na rozloučenou děti ještě dostaly papírový 
medailonek s obrázkem slepičky jako památku 
na Selský domek v Kněždubu.

Jana Mráková, učitelka MŠ

slechly pohádku O makovém mužíčkovi. Celou 
dobu je od kamen v kuchyni pozoroval slaměný 
dědeček Cyril, který přitom bafal z nacpané 
fajfky. Ve vedlejší světnici si děti zkusily, jak 
kdysi školáci kreslili a psali na tabulku křídou, 
cvičili podle říkanky a učili se abecedu a také 
počty. Tam je zase hlídala babička Filoména 
s kočkou na klíně. 

Ve stodole si děti zahrály pohádku O veliké 
řepě se strýcem Danem a na hůře v seně si 
vyprávěly s tetou Alenkou příběhy, hrály na sle-
pičky a kohoutka, přitom poslouchaly, jak déšť 
bubnuje na střechu, jako to kdysi za starých 
časů dělávali naši předkové. 

Útulné světničky v domku jako u naší babič-
ky byly zařízeny původním nábytkem a děti si 
mohly prohlédnout kredenc, truhlice,  štokrlu,  
šporhelt, kropenku, svaté obrázky, starý šicí 
stroj, žehličky na kamnech, proutěný kočárek 
na hraní, dřevěného houpacího koníka, pruho-



27

KULTURA
Verbíři soutěžili na Podluží

Podle vzoru soutěží pro dospělé verbíře se 
uskutečnila 12. května 2019 již po třinácté 
regionální soutěžní postupová přehlídka dět-
ských verbířů. Pořadatelem byla letos Obec 
Starý Poddvorov ve spolupráci s Regionem 
Podluží a Sborem lektorů a znalců slovác-
kého verbuňku při Národním ústavu lidové 
kultury ve Strážnici.

Verbíři z Mutěnic si přivezli diplom za 3. 
místo ve skupinovém verbuňku.  Zasloužili 
se o to Jaroslav a Vojtěch Prchalovi, Karel 
Bohůn a Marek Pivko.  Další dvě třetí místa 
za sólový projev ve své kategorii získali opět 
Karel Bohůn a Marek Pivko, kteří nás budou 
reprezentovat ve finále slováckého verbuň-

ku v Uherském Hradišti na mezinárodním 
folklorním festivalu Kunovské léto. Blahopře-
jeme k umístění a držíme chlapcům pěsti, aby 
se prezentovali co nejlépe. 

Mladí verbíř i se připravují na soutěž 
v průběhu roku pod vedením zkušených 
dospělých tanečníků. A to minimálně hodinu 
týdně. Každý verbíř si přichystá svůj verbuňk 
– vybere si píseň, kterou společně s muzikou 
nazkouší, protože verbíř musí umět zazpívat.  
Verbíř musí umět také zavýskat.  A kde jinde 
si to může zkusit než na hodech nebo na 
tréninku.   A v neposlední řadě verbíř musí 
mít dobrou fyzičku, aby zvládl všechny figury 
válaného i rychlého verbuňku a aby se moc 
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nezadýchal ani při úvratí.  Odborná porota 
složená z nejlepších tanečníků na Podluží 
hodnotí předzpěv, zvládnutí tanečních prvků, 
náročnost figur a jejich množství, regionální 
styl, techniku, taneční projev a výraz.  Sou-
těžící musí mít kroj, nikoliv jevištní kostým, 
u menších chlapců jsou povoleny ke třasla-
vicím  taneční cvičky nebo polobotky. Kdo 
chce vyhrát, ten nemůže při tanci sbírat ze 
země třeba  spadený klobúček, ušlápnuté 
mašle nebo šongole. Pokud se stane, že 
část kroje se ocitne tam, kde nemá být, verbíř 
musí zachovat klid a hlavně nic neupravovat.  
Výraz v obličeji „ mamka sa bude hněvat, 
že už sem zas urval mašle“ je lepší vyměnit 
za úsměv. A nezapomnět po úvratí zaplatit 
muzice. Možná někdo namítne, k čemu je 
taková taneční průprava mladému klukovi 
dobrá. Věřte, že verbuňk se naučit od A do 
Z nedá.  Ale to, co pochytí od vynikajících 
verbířů už v mládí, zúročí nejen na soutěžích, 

ale hlavně na hodech před muzikú  a předá 
dál mezi chasu…

V Mutěnicích proběhl kurz již potřetí.  Letos 
předával své umění a zkušenosti chlapcům 
z Mutěnic, Dolních Bojanovic a Starého 
Poddvorova pan Pavel Hrubý, několika-
násobný finalista ze Strážnice a doposud 
aktivní verbíř.  Dvě ukázkové hodiny připravili 
také pan Martin Kobzík a Rudolf Tuček, člen 
sboru lektorů při NÚLK. Kurz navštěvovalo 
15 chlapců. Stejný nácvik probíhal už jen 
v Domě školství v Břeclavi.  Další ročník ver-
buňku otevíráme v říjnu, vždy úterý v 18 hodin 
v sále kulturního domu.  Přijít může každý, 
bez rozdílu věku, kdo se chce verbuňk naučit 
nebo se v něm zdokonalit, a nebo se zapojit 
třeba do přípravy choreografie jevištního 
projevu na soutěž ve skupinovém verbuňku 
v příštím roce.

Jana Ševčíková
Spolek CM Fanynka a Verbíři

Koncert pro maminku 

Před pěti lety jsme v naší obci založili 
dětskou cimbálovou muziku.  A to zejména 
pro potřebu hudebního doprovodu dětského 
folklorního souboru Mašlička, a také později 
vzniklého Súčku. Děti rostly a v muzice i sou-
borech se jich za pět let vystřídalo několik.  
K Súčku a Mašličce přibyli mladí verbíři, 
k cimbálové muzice zase malí houslisté, kteří 
pilně cvičí, aby jednou mohli v muzice hrát. 
Někteří teprve rok, jiní třeba tři.  A tak jsme 
si řekli, že je na čase všechny ty malé muzi-
kanty, zpěváky a tanečníky představit na 1. 
společném koncertu.

V neděli 26. května jsme všichni přišli 
odpoledne slavnostně oblečeni, někdo 
v černobílém a někdo v kroji podle toho, 
jaké vystoupení připravoval.  Mimo spousty 
nádherných lidových písniček a slováckých 

verbuňků zazněla také Óda na radost žáků 
hudební školičky pod vedením pana učitele 
Michaela Strýčka. Každý se prezentoval také 
samostatně, ať už hrál na flétnu nebo housle.  
Cimbálová muzika Fanynka doprovodila nejen 
zpěváky a verbíře, ale také vystoupení obou 
dětských souborů a sama ve třech vstupech 
představila nové písničky, které doposud 
na žádném jiném vystoupení nehrála. Tento 
téměř dvouhodinový pořad jsme věnovali 
nejvíce našim maminkám jako poděkování za 
trpělivost a vytrvalost, se kterou své ratolesti 
vodí do hudebky, do Súčku i do Mašličky. 
Vždyť právě maminka je tím prvním poslucha-
čem, fandou i kritikem nadějného muzikanta 
či zpěváka. A co jiného jí k jejímu svátku může 
dítě od srdíčka dát, než ke kytičce přidat 
pěknou písničku nebo básničku.  
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Poděkování  patří  samozřejmě všem ,  kdo 
děti vedou k lásce k hudbě, zpěvu,  tanci  a  
folklóru  vůbec, podporují  udržování  lidových 
tradic,  místního nářečí, oblékají  kroje při 
všech  slavnostních  příležitostech  a udělají 

si čas, aby svoji ratolest doprovodili na vystou-
pení třeba i  „přespole“,  na soutěž, folklórní 
festival nebo besídku v domově pro seniory. 

Jana Ševčíková

Noc kostelů 2019 v Mutěnicích

Po šesti letech se mutěnická farnost opět 
zapojila do celostátního projektu Noc kostelů 
2019. V celé České republice se do této 
akce zapojilo 1640 kostelů nebo modliteben. 
Akce Noc kostelů dává šanci podívat se do-
vnitř do chrámů, které stojí v našich obcích 
a městech jako symboly víry a naděje. Noc 
kostelů má představit krásu, umění našich 
předků, kteří tyto chrámy stavěli a do staveb 
vložili i svá srdce. 

V Mutěnicích začal program Noci kostelů 
25. 5. 2019 v 17 hodin mší svatou. V průběhu 
večera mohli návštěvníci shlédnout kulturní 

program, připraven byl program pro děti 
na farní zahradě, dospělí účastníci mohli 
ochutnat víno z farního sklepa a zároveň 
přispět na druhou etapu opravy schodiště ke 
kostelu a opěrných zdí. Byla také připravena 
výstava fotografií ze života farnosti a výstava 
výtvarných prací pana faráře. 

Mutěnická farnost je živou farností, která 
má co nabídnout. V kulturním programu 
se během večera vystřídaly jak chrámový 
sbor, tak i dětská schola Abakuk. Atmosféru 
Noci kostelů krásně doplnil žesťový kvartet 
muzikantů z Mutěnic. Díky podpoře z Jiho-
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moravského kraje si mohla farnost dovolit 
pozvat i hosty. Těmi byli Komorní orchestr 
Jana Noska působící při ZUŠ Hodonín. 
V pestrém programu orchestru se představili 
sólisté hrou na housle, violu, kytaru či trubku. 
Velkým zážitkem pro posluchače bylo vystou-
pení zvonkového orchestru evangelického 
církevního sboru Zvonkohra Košariská-Prie-
pasné. Naši hosté ze Slovenska nám před-
stavili svůj repertoár zahrnující skladby jak 

duchovní, tak i ze současné populární scény.
Velké poděkování patří celému organizač-

nímu týmu, který Noc kostelů v Mutěnicích 
připravil, všem farníkům za zapojení se do 
akce, místním vinařům za odměny pro účin-
kující, Obci Mutěnice za technickou pomoc 
a všem, kteří přišli prožít sváteční večer. 

Blanka Přidalová

Co nového v kulturním dění?

Kulturní komise Obce Mutěnice pracuje nově 
v pětičlenném složení. Krédem je zajistit vyvá-
ženou porci kulturního vyžití občanům všech 
věkových kategorií, zastáncům různých žánrů 
a stylu zábavy. Jedná se o základní servis, další 
kulturní vyžití můžou za podpory obce realizovat 
místní spolky, zájmové skupiny či jednotlivci. 
V Mutěnicích jsou k tomu vytvořeny více jak 
nadstandartní podmínky v nových nebo zrekon-
struovaných prostorech. 

Z akcí, které se už konaly, to bylo divadelní 

představení Plejtvák, vánoční koncert Ště-
pánských koledníků, dětský karneval s Jirkou 
Hadašem. V měsíci červnu se konal koncert de-
chové hudby Straňanka, ve spolupráci s Mužáky 
Zpívání mužských sborů pod Búdama a tradiční 
dětské hody s mutěnskou chasou.

Přípravena je nová akce Festival Búdy 2019 
– „S muziků za vínem“. Zde je snaha komise pro-
pojit různé hudební žánry s tím typicky mutěnic-
kým produktem, kterým je neoddiskutovatelně 
víno. Do akce se přihlásilo 24 místních vinařů. 



31

Tahákem na zahájení bude známá slovenská 
skupina DESMOD. Dále jsou připraveny Mutě-
nické vinařské dny se zarážáním hory, dražbou 
hroznu a dalším kulturním programem. Zde je 
tahákem koncert sourozenců Ulrychových se 
skupinou Javory. Více a podrobněji se dozvíte 
v pozvánkách na jiném místě tohoto vydání 
NAŠICH MUTĚNIC. 

Dále je připravena na 24. srpna Letní noc 
v amfiteátru se skupinou Kanci paní nadlesní. 

Další podzimní a zimní akce a pořady komise 
připravuje.  Informace o nich budou včas zve-
řejněny po obvyklých informačních kanálech. 

Na setkání a dobrou zábavu Vás zvou členové 
kulturní komise Lenka Piškulová, ing. Blanka Při-
dalová, ing. Roman Šmíd, ing. Jiří Zálešák, Bc. 
Jan Prokeš a Vladimír Trávník, předseda komise.

KRÁSNÉ PRÁZDNINY A DOVOLENÉ!
Vladimír Trávník

Obec Mutěnice, mutěničtí vinaři, MS  Mužáci z Mutěnic
 a stárci s „krojovanů chasů“ Vás zvou na tradiční

Pátek 6. září ve 20:00
- DS Slavkov u Brna - představení Doba kamenná

Sobota 7. září v 15:30
 - Průvod účinkujících od radnice

Program v amfiteátru od 16:00
 - Tradiční scénka „Zarážání hory“ s CM Slovácko ml.
 - Vystoupení dětských folklorních souborů 

Mašlička a Sůček z Mutěnic s  DCM Fanynka
 - MS Mužáci z Mutěnic
 - MS z Lanžhota
 - Hana a Petr Ulrychovi se skupinou Javory
 - Dražba hroznu a zajímavých vín – dobročinná akce 
 - Ochutnávka vín a burčáku vinařů spolku Búdy Mutěnice
 - Výstava hroznů révy vinné Vinařského spolku Mutěnice

 (v programu mohou nastat změny)

Neděle 3. září v 10:30
 - Mše svatá za mutěnické vinaře, jejich rodiny a celou farnost

v Amfiteátru  Pod Búdama

od pátku 6. září do neděle 8. září 2019 
v přírodním amfiteátru Pod Búdama

Mutěnické vinařské dny
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Obec Mutěnice a mutěničtí vinaři zvou ve dnech

 12. – 13. 7.2019 
na

Festival Búdy 2019 
„S muzikú za vínem“

Program: 
Pátek 12. 7.  v 19,00 hodin  Šroti
    v 21,00 hodin  DESMOD

Sobota 13. 7.  v 11,00 hodin  Otevřeno 20 sklepů s ochutnávkou vín

    V areálu Búd zahrají od 16,00 hodin: 
    CM Fanynka z Mutěnic
    Banderas – country kapela
    Sabina Uxová – písničkářka
    Dechová kapela 

    Od 20,00 – 01,00 hodin v Amfiteátru Pod Búdama 
    taneční zábava skupina Na2fáze

Vstupné dvoudenní balíček v přeprodeji  - 500 Kč  -  na místě 600 Kč
Předprodej  nawww.wisomm.com nebo na www.mutenice.cz

Vstupné na dva dny obsahuje: páteční koncerty skupin Šroti a Desmod. 
V sobotu ochutnávku vín cca ve 20 sklepích, skleničku s nosičkou, kupón na odběr 

vína 100 Kč, mapku areálu, koncerty uvedených kapel a večerní zábavu

Vstupné na koncert skupiny Desmod, 
12. 7. - 250 Kč v předprodeji na OÚ Mutěnice!

300 Kč na místě v pokladnách!

Dojdite sa pobavit do mutěnských Búd!!
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SDH Mutěnice informuje

Letní čas volnosti, smíchu i radosti-čas 
krásných prosluněných dnů, čas splnění 
našich snů...léto budiž pochváleno...

Všichni se už těšíme, jak vyrazíme na 
prázdniny, dovolenou, stanovat a na výlety, 
ale musíme si také uvědomit, že než odje-
deme, je třeba zabezpečit naše  domovy, 
abychom předešli případnému požáru nebo 
nežádoucímu vniknutí do objektu. Proto je 
důležité odpojit ze sítě el. spotřebiče, které 
stejně nebudeme používat, zajistili okna 
i okenice, zamknout dveře, vrata, branky. Za-
hradní nábytek na svých terasách zajistit, aby 
v případě vichru neulétl, a také zkontrolovat, 
že máme zajištěn odtok okapů  a kanálů pro 
případ prudkých lijáků. Tak šťastnou cestu ! 

 Nyní bych vás ráda seznámila se zásahy 
naší jednotky, kterých už bylo od začátku 
tohoto roku 16.

Nový rok -požár zahradní chatka -Pod 
Dubňansků Horů-(před obědem).
1 . 1. - požár zahradní chatka-Pod Dub-
ňansků Horů-(odpoledne)
10.1. - záchrana zvířete-rybník U vrby 
Mutěnice
10.3. - tech-strom Mutěnice 
10.3. - tech.-strom Mutěnice cyklostezka
13.3. - tech,-strom Mutěnice Tabačárna
22.3. - požár porost polní tráva-Dubňany
30.3. - požár porost pt-Mutěnice Přední 
Hora
3.4. - požár porost pt St. Poddvorov-
-Čejkovice
7.4. - požár strom-Hovorany

ORGANIZACE V OBCI

16.4. - požár porost pt Mutěnice Výhon
20.4. - požár tlakové lahve -rodinný dům 
Mutěnice
11.5. - požár dřevník Dubňany
28.5. - IZS-taktické cvičení Vracov-pátrá-
ní po pohř. osobě
31.5. -  tech.-roj včel Nová ul. Mutěnice
4.6. - IZS-taktické cvičení-požár Nemoc-
nice TGM Hodonín.

Ještě během dopoledne, kdy cvičení 
zdárně skončilo, se přišli podívat školčátka 
z Hodonína na svoje oblíbené hasiče, a tak 
se jim naši kluci pověnovali a ukázali naše 
zásahové vozidlo, hadice, přílby a ještě se 
i s těmito malými obdivovateli vyfotili.

Tak, a už teď víte, že je to celkem víc než 
polovina zásahů naší jednotky než  za loňský 
rok. Svědčí to o dobré připravenosti našich 
členů, ale také o bezohlednosti a hloupos-
ti občanů, kteří opět při rozdělání ohně 
v přírodě neodhadli svoje síly, zkušenosti 
a ohrozili ostatní, a i když vypalování trávy je 
zakázáno a pokutováno, někteří tohle stále 
nerespektují.

 Ale naštěstí SDH Mutěnice má i jiné, pří-
jemnější  aktivity.

Sběr železného šrotu a brigáda proběhly 
30. března, a když byl vyhlášen požární po-
plach a naši kluci vyjeli  k požáru, na jejich 
místa na sběrný traktor ochotně zaskočili 
členové týmu MOTO Mutěnice, aby se železo 
dosbíralo po celé obci, jak bylo v plánu, a za 
to jim patří dík.
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27.4. jsme se sešli spolu zase u táboráku 
i s našimi přáteli a dětmi  u opékání a grilo-
vání. První neděli v květnu jsme se zúčastnili 
mše svaté, která byla sloužena za sv. Floriána 
- patrona hasičů.

Také  v květnu jsme byli společně s naší 
družební jednotkou SDH Dolní Lhota na 
zájezdu v Prudké u Tišnova, navštívili jsme 
zámek v Litomyšli, sportovně si zařádili 
a utužili naše přátelství a i když počasí nám 
moc nepřálo, akce se povedla na jednič-
ku. No a samozřejmě nemůžu opomenout 
"Gulášfest"-kde naši kuchaři vykouzlili ten 
nejlepší gulášek a "Hasičská liša" vyhrála 
na plné čáře.

Dovolila bych si vás všechny pozvat na 
příští akci SDH společně s MOTO Mutěnice 
do našeho amfiteátru na akcičku:-ZAHÁJENÍ 
PRÁZDNIN PRO MALÉ I VELKÉ, která se 
bude konat 29.6.2019  od 13 hodin.

Máme připraven bohatý program pro děti 

i dospělé: závodivá stanoviště, možnost 
vyjížďky na ponících, výjezd a prohlídka 
čtyřkolek a motorek, po celé odpoledne re-
produkovaná hudba, občerstvení zajištěno, 
a v 15 hodin UKÁZKA PRÁCE ZÁCHRANÁ-
ŘŮ SDH ŽAROŠICE  a uhašení požáru naší 
jednotkou. Připravíme pěnu pro všechny, 
kteří si v ní budou chtít zaplavat nebo hrát 
na hoňku. Večer bude taneční zábava, hra-
je skupina JAMA, vstup 50 Kč.Tak za námi 
přijďte, jste srdečně zváni !

Ještě považuji za nutné informovat o na-
šem kroužku Mladý hasič, který má v sou-
časné době 29 malých členů, kteří se nám 
hezky zacvičují a my z nich máme radost, 
jak jsou šikovní. Ale o nich zase příště, víc 
a podrobněji.

Přeji všem nádherné léto, super dovole-
nou, hodně zážitků a hlavně žádný stres .

Ivana Blahová

SKAUT
Ze skautské kroniky

Skauti v Brně
V sobotu 23. března jsme se ráno vypravili 

autobusem do Brna. Po příjezdu jsme se 
vylodili a zamířili jsme před hlavní nádraží na 
zastávku šaliny. Děti si samy zakoupily lístky 
a vyjeli jsme směrem k Jump parku. Tam jsme 
si před halou zahráli pár her a poté jsme šli 
skákat. V Jump parku jsme si zaskákali na 
mnoha trampolínách, zahráli jsme si vybí-
jenou, a nejen děti se vyřádily v molitanové 
jámě. Po zakoupení občerstvení jsme se una-
vení vydali šalinou do muzea modelů u ho-
telu Grand. Tam si děti prohlédly interaktivní 
modely železnic v realistické krajině a zahrály 
si menší kvíz. Z muzea jsme se přesunuli 
k Moravské galerii, odkud jsme se vydali po 

stopách Jošta Moravského provázeni mobilní 
aplikací se zajímavým příběhem. Přes nejrůz-
nější památky a úkoly jsme se dostali až na 
brněnskou dominantu-Špilberk. Po chutné 
obědo-svačině v Poe-Poe jsme se vydali na 
Zvonařku, nalodili jsme se na autobus a plni 
zážitků jsme jeli domů.
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Svatojiřská výprava
Dne 18. 4. 2019 jsme se sešli na kři-

žovatce, abychom společně vyrazili na 
tábořiště ve Vřesovicích, kde je v plánu 
velká oslava svátku Sv. Jiří – patrona 
skautů. Tato výprava byla ale speciální 
tím, že jsme utvořili dva týmy – tým vedení 
a tým dětí. Oba tyto týmy dostaly kotlíky 
na vaření a musely si udělat svá ohniště. 
Pročpak? Protože po celou dobu výpravy 
si budou jak děti, tak vedení, vařit sami. 
Nejela s námi žádná pomocná síla, co by 
nám v kuchyni na ohni vařila. Jsme přece 
skauti, umíme se o sebe postarat sami! 
Na tábořišti jsme zjistili, že Svatý Jiří nás 
žádá o pomoc s nalezením svého brnění. 
Byl totiž oloupen zlými bandity. Proto nás 
po celou dobu konání výpravy úkoloval 
a posílal nás na výzvědy k banditům. Do-
konce jsme se s bandity utkali ve velké bi-
tvě, kdy jsme jim kradli zásoby a nakonec 
je připravili i o část brnění, které ukradli 
Svatému Jiří. Byl to krvavý boj, ale zvládli 
ho i naši nejmenší z Benjamínků. Naši 
skauti z družiny Draků si v lese poblíž tá-
bora postavili vlastní přístřešek, ve kterém 
obě noci spali. Byl to pro ně celkem záži-
tek, neboť spali sami uprostřed ničeho. 
Je to jiné než tábor, kdy máte kolem sebe 
spoustu jiných stanů. Naštěstí byli velice 
odvážní a těší se na další dobrodružství. 
Naštěstí se nám podařilo získat všechny 
části brnění Svatého Jiří zpět a my jsme 
se mohli vrátit šťastní, znavení a plní 
dojmů, kde jsme maminkám vyprávěli 
o nebezpečných banditech a o naší nové 
kuchařské dovednosti!

Český den proti rakovině
Ve středu 15. května se mutěnští skauti 

připojili k celorepublikové akci nesoucí 
název Český den proti rakovině. Za dešti-
vého počasí jsme prodávali kolemjdoucím 

kytičky a rozdávali letáčky. Celý výtěžek 
z akce byl následně zaslán na konto vý-
zkumu léčby rakoviny. Navzdory nepřízni 
počasí a tomu, že kytiček jsme neprodali 
nejvíce, byl výtěžek opravdu velký a mini-
mální cenu kytičky jsme překonali skoro 
dvojnásobně. 

Informace oddílu najdete na interneto-
vých stránkách 

jiznikrizmutenice.skauting.cz

Matěj Šucha
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SOKOL 
Slunce a léto je v plném proudu 

Ač se to nezdá, ještě pár dní a máme 
tu zase nejdelší volno pro naše nejmenší. 
Proto mi dovolte, abych Vás přivítal s vidinou 
slunce, léta, odpočinku a relaxace. Sokol 
v Mutěnicích nezahálel a rád Vám, naším 
čtenářům, přiblížím to, co jsme stihli v uply-
nulém období. 

V březnu jsme uspořádali již 25. ročník 
volejbalového turnaje, kterého se zúčastnilo 
5 týmů. Tři týmy byly domácí a dva z Dub-
ňan a Střelic, tedy přespolní. Herní systém 
každý s každým nabídl celkem 10 utkání, ve 
kterých o zajímavé výměny nebyla nouze. 
Po náročném programu, který znamenal 
odehrát 4 utkání během pár hodin pro každé 
z družstev, vzešli jak vítězové, tak i poražení. 
Na krásném pátém místě se umístil Sokol 
Střelice. Čtvrté bylo družstvo Záškrt Mutěni-
ce, které jinak dominuje v počtu vítězství na 
tomto turnaji v jeho historii, třetí pak Slovan-
ská Artróza Mutěnice. Na druhém místě se 
umístila Rodinka Mutěnice a titul získali naši 
kamarádi z Dubňan, kteří postavili pro tento 
turnaj nejlepší družstvo a kvalitní hrou tak 
došli na volejbalový Olymp u nás v Mutěni-
cích. Jelikož se jednalo o 25. ročník turnaje, 
pozvali jsme všechny současné, ale i bývalé 
hráče na malé posezení do Myslivecké búdy, 
kde jsme ve spolupráci s panem Žilkou při-
pravili sestřih všech ročníků již odehraných 
turnajů a velmi nás bavilo sledovat toto pove-
dené video. Tímto chceme poděkovat panu 
Žilkovi za zpracování materiálů, které měly 
velký úspěch. Dále chceme poděkovat všem, 
kteří se podíleli na organizaci a sponzoringu 
tohoto krásného turnaje.

Poslední sobotu v březnu jsme se zú-
častnili prvního ročníku turnaje ženského 
volejbalu v Hodoníně. Ve skupině jsme měli 

tři soupeřky, a to Hustý Hustopeče, Holíč 
a Fernetky Břeclav. S Hustopečemi jsme ur-
vali bod do tabulky v druhém setu, který měl 
dramatickou koncovku a skončil nejtěsnějším 
možným rozdílem. S Holíčem jsme tolik štěstí 
neměli a naše ženy podlehly ve dvou setech. 
Štěstí se na nás usmálo v posledním zápase 
skupiny, kdy v prvním setu jsme sice prohráli 
14:20 a pro vítězství v zápase jsme museli 
uhrát lepší poměr bodů v druhém setu než 
v prvním. Toho se naše holky chytly a sou-
peřky doslova přejely rozdílem třídy, kdy je 
vůbec nepustily ke slovu a dovolily jim uhrát 
pouze pět bodů. 

Zaslouženě jsme se tak radovali z tohoto 
vítězství. Vítězství na konec skupiny nám 
trochu zhořklo v momentě, kdy jsme zjistili, 
že pouze jeden míč rozhodl o tom, že jsme 
zůstali na posledním, čtvrtém místě základní 
skupiny. Toto umístnění nás posunulo do boje 
o sedmé místo v turnaji. O to jsme se utkali 
s pořádajícím týmem OK sport, který skončil 
na posledním místě své skupiny. První set 
jsme vyhráli s přehledem 20:13 a v druhém 
setu jsme připustili drobnou komplikaci 
v podobě toho, že jsme sice prohráli 19:20, 
ale v celkovém skóre jsme zvítězili 39:33. 
Celý turnaj vyhrálo družstvo z Uherského 
Ostrohu, druhé byly hráčky Holíče a třetí 
Fernetky z Břeclavi. 

Na župní přebor v atletice jsme zavítali v so-
botu 11. 5. 2019 do Bzence s našimi dětmi, 
kterých se tentokráte přihlásilo celkem 8. 
Karolína Kramářová, Nikol Jelínková, Ema 
Trávníková, Markéta Götzová, Dominik Bulva, 
Josef Jarošek, Tadeáš Vydařelý a Jirka Ka-
bela nás velmi pěkně reprezentovali a nutno 
říct, že se rvali o každý centimetr a vteřinu, 



37

co jim síly stačily. Disciplíny byly ryze atle-
tické, běh na krátkou trať, střední trať, hod 
kriketovým míčkem a skok do dálky. Jednot-
livé výsledky se sčítaly a z nich pak vzešel 
vítěz jednotlivých kategorií. Svými výkony 
se naši malí sportovci neztratili a dokonce 
jsme dosáhli i na místa vítězů. Tadeáš Vyda-
řelý stylem přišel, viděl ,zvítězil vyfoukl první 
místo Jirkovi Kabelovi, který přijel obhajovat 
loňské prvenství. 

Nejvíce může smutnit asi Markéta, která 
zůstala na nepopulárním čtvrtém místě ve 
své kategorii. Zbytek výpravy se umístil pod 
stupni vítězů. Všem dětem gratulujeme k je-
jich výkonům. Nicméně není důležité vyhrát, 
ale zúčastnit se. Proto jsme rádi, že se děti 
podobných aktivit účastní a můžou si tak 
porovnat své síly v rámci regionu. Dokonce 
si někteří našli i nové kamarády a kamarádky. 
Už teď se těšíme na další ročník.

V sobotu 18. 5. 2019 jsme uspořádali na 
hřišti pod tělocvičnou první ročník turnaje 
dvoučlenných družstev ve hře pétanque. 
Tuto hru původem z Francie, kde ji hrají 
tamní senioři, jsme chtěli přiblížit i místním 
spoluobčanům. Smyslem hry je hodit želez-
né koule co nejblíže k tzv. „košonku“ neboli 
prasátku. Při hodech se soupeři střídají s tím, 

že je na řadě vždy ten tým, který v daný 
okamžik prohrává. Hází tak dlouho, dokud 
opět nevede anebo dokud nemá odházeny 
všechny své koule. 

Body za své koule umístěné blíže ke 
košonku, než je první koule soupeře,  se 
zapisují do tabulky. Celého turnaje se zú-
častnilo celkem 9 týmů, 7 z Mutěnic a po 
jednom z Čejkovic a Dubňan. Hrací systém 
do 9 bodů v každém zápase přinesl v tuto 
teplou sobotu krásně strávené sobotní od-
poledne a nabídl k vidění něco málo přes 
tři desítky zápasů ve stylu každý s každým. 
Tato hra je kouzelná tím, že se může hrát na 
jakémkoliv terénu a hlavně ji můžou hrát jak 
děti tak dospělí. Stačí mít jen sadu koulí, 
kousek místa a soupeře.   Někdy rychlé 
někdy pomalu odehrané jednotlivé zápasy 
přinášely krásné momenty, kdy se soupeřící 
týmy snažily vyťuknout své protivníky dále 
od košonku a nebo zase nemilosrdný boj 
s terénem. Po vyčerpávajícím odpoledni jsme 
mohli konečně vyhlásit vítěze. Na třetím místě 
se umístil místní tým s názvem „KÁRO“ ve 
složení Ivana Ilčíková a Jana Kratochvílová. 
Druzí skončili Terezie Mičolová a František 
Ilčík z týmu „T+F“ a na prvním místě skončil 
tým „UHM“, Jirka a Pavel, kteří přijeli na tento 
turnaj z Dubňan. Nejen vítězům gratulujeme 
a budeme se těšit na další ročník této zajíma-
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vé hry. V neposlední řadě chceme poděkovat 
i sponzorům, kteří nám přispěli cenami pro 
všechny zúčastněné.

Nově jsme také dostali pozvánku na místní 
Gulášfest, který se konal 25. 5. 2019 v are-
álu Pod Búdama. Děkujeme pořadatelům za 
možnost zúčastnit se této akce. Počasí nám 
přálo, gulášů bylo více druhů a celá akce se 
nesla ve společenském duchu. Což je, podle 
mého, hlavní myšlenkou této a jí podobných 
akcí. Vaření na kotlině se dnes už tak moc 
nevidí, proto už při prvních krocích mezi 
jednotlivými soutěžními spolky jsme mohli 
nasávat atmosféru, která se dá jen velmi 
těžko popsat slovy. Gratulujeme vítěznému 
spolku hasičů k jejich kuchařskému umění 
a do příště potrénujeme a budeme opět usi-
lovat o prvenství v tomto, pro nás nezvyklém 
odvětví. 

V neděli 26. 5. 2019 se naše ženy zúčast-
nily premiérově krajského kola MČR seniorek 
ve volejbale, které se konalo v Břeclavi. Je-
likož šlo o termín, který nevyhovoval všem, 
museli jsme se obrátit na naše kamarádky 
ze Sudoměřic a Brna, aby nám vypomohli, 
a v sestavě trochu zaimprovizovat. Začínalo 
se v neděli dopoledne na antuce v areálu 
nedaleko řeky Dyje. Celého turnaje se 
zúčastnily čtyři týmy, a to Sokol Mutěnice, 
Křenovice, Břeclav a Brno Komín. 

Křenovice přijely s vizitkou vícemistryň 

republiky pro rok 2018 a byly tudíž i favoritem 
pro tento ročník. Naše ženy se postupně 
utkaly se všemi týmy, Křenovicím a Komínu 
podlehly vždy ve dvou setech. Chuť si spravi-
ly při utkání s domácími Břeclavankami, které 
porazily 2:0 na sety. Naše ženy se tak umís-
tily na krásném třetím místě krajského kola 
MČR ve volejbale seniorek pro rok 2019. 
Turnaj vyhrály favoritky z Křenovic, druhé 
byly hráčky z Komína a na bramborovém 
místě pořádající Břeclav. Všem gratulujeme 
a Křenovicím přejeme úspěšný boj v celore-
publikovém klání. 

Dále Vás chceme pozvat na výstavu, která 
v současné době probíhá v „Ponorce“ . Jde 
o výstavu, kterou ve spolupráci s letopisec-
kou komisí pořádáme k příležitosti 100. 
výročí založení Sokolu v Mutěnicích. Výstava 
mapuje jak historii, tak současné dění v So-
kolu. Je spojena i s výročím založení Orla 
v Mutěnicích. Všichni jste srdečně zváni. 

Na závěr mi dovolte popřát Vám všem 
příjemné léto, hezkou dovolenou, mnoho 
odpočinku a pohodové letní dny.

Tomáš Mičola
starosta jednoty
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Mutěnský gulášfest 2019
V sobotu 25.5.2019 se v areálu amfiteátru 

Pod Búdama konal 2. ročník Mutěnského 
gulášfestu.

Pořadatelé akce, spolek Mužáci z Mutěnic, 
letos pozval k účasti dalších 8 týmů, složených 
ze členů mutěnických spolků, takže i s týmem 
pořádajícím bylo letos připravováno devět růz-
ných gulášů. Cílem akce je příjemně strávené 
odpoledne všech občanů Mutěnic, kteří by se 
při jiné příležitosti dost možná nesešli, což se 
prostřednictvím spolupráce oslovených spolků 
skutečně povedlo.

A tak se letos sešli zástupci spolků Búdy 
Mutěnice, SDH Mutěnice, Rodinné centrum 
Žofka, Mutěnská hora, Moto Mutěnice, TJ 
Sokol Mutěnice, FK Staří páni, MS Zemeňák 
Mutěnice a pořádající Mužáci, aby předvedli 
své kulinářské umění.

Všechny týmy se úkolu zhostily na výbornou, 
což potvrzuje i fakt, že se po guláších jenom 
zaprášilo. 

Součástí odpoledne byla i možnost hlasová-
ní návštěvníků o nejlepší guláš. Určitě vybrat 
ten nejlepší bylo pro všechny hodně obtížné. 

K ochutnání byly totiž různé typy gulášů, na-
příklad hovězí, kančí, guláš z daňka, vepřový 
a podobně. Například jeden z týmů svůj guláš 
obohatil zelím, jiný přidával fazole… Nakonec se 
nejlepším letošním gulášem stal guláš Hasičská 
liša, který uvařili naši hasiči. Vítězný tým obdržel 
od pořádajících Mužáků pěknou cenu – 5 litrů 
mutěnského Neuburského v broušeném de-
mižonu.

Po skončení ochutnávání gulášů a odklizení 
kotlů se na podium postavila lednická kapela 
ChlastandArt, která stejně jako loni roztančila 
a rozezpívala všechny přítomné návštěvníky. 
Muzikanti hráli k tanci i poslechu až do nočních 
hodin a na lidech bylo vidět, že se příjemně baví.

Pořadatelé děkují všem zúčastněným spol-
kům za aktivní účast, obci za vstřícnost při 
přípravě a samozřejmě je potřeba poděkovat 
i všem vám, kteří jste na akci přišli a dobře se 
bavili. Už teď se těšíme na další ročník, který už 
Mužáci slíbili uspořádat.

Milan Mráz
Mužáci z Mutěnic
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V minulém čísle zpravodaje jsme Vám před-
stavili činnost mutěnických Mažoretek DEJNA. 
V tomto čísle bychom Vás rádi informovali 
o všem důležitém z jejich činnosti, co se ode-
hrálo v průběhu jarních měsíců. A nebylo toho 
rozhodně málo.

V polovině dubna se naše mažoretky zúčast-
nily Mistrovství Moravy v Brušperku. Skupina 
nejmenších – kategorie Děti – se umístila na 1. 
místě a starší kadetinky obsadily 2. místo. Sólo 
baton děti Janička Trávníčková získala stříbrnou 
medaili. Umístěním na stupních vítězů si mutě-
nické mažoretky zajistily účast na Mistroství ČR 
Mažoretek v Přerově, které se konalo 25. 5. 
v tamější sportovní hale TJ SPARTAK. Odtud si 
obě skupiny (děti i kadetinky) odvezly stříbrné 
medaile a Janička Trávníčkova (sólo baton děti) 
vybojovala také stříbro.

Mezi mistrovstvími se naše mažoretky zúčast-
nily ještě 11.5. Mezinárodní soutěže mažoretek 
ve Sportovní hale Želva v Dubňanech. Zde děti 
vyhrály 1. místo, kadetinky 4. místo a sólo baton 
děti Janička Trávníčková získala bronzovou me-
daili. Všechny mutěnické mažoretky tak postou-
pily na Mistrovství Evropy, které se bude konat 
ve dnech 15. – 18. 8. 2019 v lázeňském městě 

Rodinné centrum Žofka

Mažoretky DEJNA sbírají medaile

Györ v Maďarsku. Jelikož by však kadetinky 
musely nacvičit ještě pochodové defilé, na které 
nemají kvůli prázdninám dostatek času, pojedou 
Mutěnice na Mistrovství Evropy reprezentovat 
pouze děti, tj. děvčátka ve věku 3 až 7let. Na 
úspěšnou reprezentaci mají dobře našlápnuto, 
tak jim budeme přát hodně zdaru!

Zvládnout všechny soutěže i jim předcházející 
tréninky byla pro děvčata pořádná fuška, ale 
dle účastnic byla námaha vyvážena množstvím 
přátelských setkání, hezkých zážitků a legrace. 
Nešlo vždy jen o soutěžení a vítězství, ale i o pro-
stou radost z pohybu a souhry v rytmu hudby. 
Jedinečným zážitkem byla pro naše mažoretky 
například nepostupová soutěž, která nese název 
O střevíček z pohádkové Telče. Ta se konala 
na krásném historickém náměstí Zachariáše 
z Hradce, kde se mažoretkám podařilo zaplnit 
a roztančit celé toto náměstí a ještě si z Telče 
naše nejmenší účastnice odvezly krásný skleně-
ný střevíc, neboť skupina děti získala opět první 
místo. Kadetinky pak obsadily třetí příčku, a tak 
si domů přivezly medaili bronzovou. 

Posledním sportovním zážitkem tohoto škol-
ního roku je pro děvčata Světový pohár UMWC 
(15. 6. v Brně). Ale o tom zase příště...

RC Žofka
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Z pohádky do pohádky

Přímou cestou do pohádky zavedou vás tyto 
řádky, přesněji řečeno na akci Z pohádky do 
pohádky, která proběhla v sobotu 1. června 
2019 v areálu základní školy. A abychom kaž-
dý rok jen nepsali o tom, kolik mohly děti vidět 
vodníků, loupežníků a jiné pohádkové havěti, 
pojďme nejprve nahlédnout do zákulisí této 
oblíbené akce, která každý rok přiláká více 
než dvě stě dětí z Mutěnic a okolí.

Veškeré přípravy začínají dlouho před sa-
motnou akcí. Nezdá se to, ale sestavit atrak-
tivní program, domluvit se s majiteli atrakcí, 
zajistit propagaci, nachystat občerstvení a po-
můcky pro jednotlivá stanoviště, to všechno 
zabere nemálo času. A všechen ten čas a prá-
ce by přišly nazmar, nebýt velkého množství 
dobrovolných pomocníků (letos se jich sešlo 
přes 70) a štědrosti našich sponzorů - bez 
jejich podpory by se šest členek Rodinného 
centra Žofka mohlo klidně "užofkat" a stejně 
by nemohly vytvořit ani desetinu toho, co bylo 
na den dětí v Mutěnicích k vidění.

V den D bylo potřeba navézt zboží a ná-
dobí do baru, rozdělat stany, stoly a lavice 
pro návštěvníky, roznést kulisy a připravit 
stanoviště, označit trasu fáborky, nachystat 
odpadkové koše, odměny do cíle, ozvučit 
prostor a přichystat ohniště. Od jedné hodiny 
se začali scházet dobrovolníci v kostýmech. 
Kdo potřeboval, toho maskérky s pomocí 
barev na obličej namalovaly a než se všichni 
rozešli na svá stanoviště, proběhlo ještě spo-
lečné fotografování.

Už před půl třetí si první návštěvníci na 
startu vyzvedli kartičku nadepsanou jejich 
jménem a kouzelnou bránou vstoupili do 
pohádkové říše. Večerníček půjčil dětem 
koloběžku, u Rumcajse, Manky a Cipíska si 
mohly vystřelit z kuše, kolem čarodějnice se 
proletěly na koštěti a o kousek dál bylo možné 
vyzkoušet si s kocourem v botách chůzi na 
chůdách. Kdo u Makové panenky a motýla 
Emanuela prokázal zručnost při navlékání 
korálků, toho trasa zavedla do lesa plného 
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šmoulů, kteří společně s kocourem Azraelem 
prověřili jeho paměť a ostrozrak. Vodník opět 
nelovil dušičky, ale učil nebojácné děti lovit 
rybky a Žofka si již tradičně připravila překáž-
kovou dráhu. Pak už jen klaun prověřil, jakou 
kdo má mušku a u Sněhurky se zlou králov-
nou, které pro tentokrát odhodily vzájemnou 
zášť, pokryly chodník překrásné obrázky.

Na všechny, kteří prošli celou pohádkovou 
říši, čekal v cíli velký výběr odměn. Tím ale 
vše zdaleka nekončilo! Kdo chtěl, mohl si 
vyrobit vlastní buton, od zkušených maskérek 
se nechat proměnit třeba v motýla, pavouka 
nebo kočku. Mohli jste nahlédnout do života 
pilných včel prostřednictvím pozorovacího 
úlu, zpestřit si odpoledne hrou šprtec, projet 
se na ponících nebo vybít přebytečnou energii 
na skákacím hradu. Náš program opět obo-
hatilo představení šermířské skupiny Dračí 
úsvit a letos poprvé připravili skauti Jižního 

kříže z Mutěnic lanovou stezku. Velmi vítané 
ochlazení vykouzlili místní hasiči, když hřiště 
pokryli záplavou pěny. Pro dospělé pak 
ochlazení pěnilo v Žofkovském bufetu. A to 
ještě pořád nebyl konec. Letos poprvé jsme 
pro návštěvníky připravili zážitkovou tombolu, 
kde bylo možné vyhrát např. vstupenky do 3D 
bludiště v Hodoníně, lístky do kina, pirátskou 
nebo pohádkovou plavbu po Baťově kanálu, 
návštěvu Archeoskanzenu v Modré či skan-
zenu ve Strážnici a mnoho dalšího.

A tak, přestože organizátorky věděly, že 
druhý den je potřeba vše uklidit, usínaly 
s pocitem, že i když je Žofka náročný koníček, 
odměna v podobě svátečního odpoledne 
plného usmívajících se tváří dětí i dospělých 
stojí za to. 

Jsme tu pro Vás 
Rodinné centrum Žofka

Divadelní spolek Mutěnice
Dětský divadelní kroužek Mraveneček

První červnová neděle byla pro děti z Dět-
ského divadelního kroužku velkým dnem, 
neboť je čekalo veřejné vystoupení s jejich 
nově nastudovanou pohádkou. Pohádku 
s názvem Vodnická holka nacvičovaly děti od 
února a výsledkem bylo několik představení, 
které zahrály pro veřejnost, děti z Mateřské 
školy z Mutěnic a z Čejče, a také pro své 
spolužáky ze Základní školy. Nejdříve bylo 
potřeba zvládnout texty, potom práci na 
jevišti a v neposlední řadě doladit kulisy, 
rekvizity a kostýmy. V této pohádce se nám 
představil mlynář s mlynářkou a dětmi, ale 
i vodník Leopold se svou dcerou Leknínkou. 
Zaznělo i několik písniček, které doplnily děj 
pohádky. Pohádka v sobě nesla téma přá-
telství, které ne vždy je jednoduché vytvořit 
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a udržet. A tak jsme se celé 2. pololetí tomuto 
tématu věnovali. Učili jsme se vzájemně 
spolupracovat, věřit jeden druhému, vzít 
svou práci zodpovědně a vytvořit tak jeden 
divadelní tým, kde nikdo není sám za sebe 
ale všichni za všechny. A protože jsou mladí 
Mravenci velmi pilní a pracovití, výsledek 
jejich práce si vysloužil velký potlesk. Malí 
diváci, kteří přišli na naše vystoupení, od nás 
dostali malou sladkou pozornost, kterou nám 
sponzorsky napekla paní Jiřina Rathouská. 
Děkujeme. A děkujeme i Vám, diváci, za vaši 
přítomnost, protože jste tak ukázali dětem, 

že jejich práce má smysl. A co jsme si z toho 
odnesli my? Vedoucí Jana a Eva? Myslím, 
že největší odměnou pro nás je to, že to děti 
nevzdávají a od září s nimi můžeme počítat 
při nácviku nové pohádky. A jaké? Tentokrát 
tak trochu rohaté. 

Eva Holešínská

S P O R T
Mutěnický fotbal

Končí nám další fotbalový ročník, který přine-
sl opět velkou řádku emocí a vzrušení. Bohužel 
se sezóna nevydařila díky zvýšené konkurenci 
v krajské soutěži žákům, ale ostatní mužstva 
jejich slabší chvilku nahradila a radovat se tak 
můžeme z další povedené sezóny. Vítězství 
nám sice tentokrát uniklo, ale 2. místo snad 
vybojuje „áčko“ v krajském přeboru. To už ho 
vybojovalo v poháru, stejně jako dorostenci 
a mladší přípravka ve svých soutěžích.

Starší ani mladší přípravka (zbývají odehrát 
2 kola) nehrála letos nejvyšší okresní soutěž, 
takže výsledky a postavení v tabulce (4. resp. 
2. místo) se proti loňsku zlepšily. Pozitivní bylo, 
že dostávalo příležitost pravidelně hodně dětí, 
zvlášť u starší přípravky, takže se nám snad 
podařila nastavit dostatečně široká základna 
pro přechod do žáků a později do dorostu. 
Potěšitelný je hlavně výsledkový a herní progres 
u mladší přípravky, která na jaře nepoznala, 
jak chutná porážka, i když výsledky zde určitě 
nejsou tím hlavním. U starší přípravky se na jaře 

nejvíce střelecky prosazoval Tadeáš Konečný, 
který vstřelil 37 branek, Matyáš Koš 17, Mário 
Škreptač 16, Adam Knotek 13, Kryštof Ištvánek 
7, Marian Blaha, Jarda Prchal a Tonda Burian 
6 a Vojta Prchal 5 branek. Spolehlivé výkony 
v bráně podával Dominik Červínek. Mladší pří-
pravku táhl Tomáš Sladký, který ve 12 dosud 
odehraných zápasech na jaře vstřelil 79 bra-
nek! Zdárně mu sekundovalo trio Lukáš Miklík, 
Tadeáš Konečný a Michal Mokruša (23 resp. 
24 branek). Poslední dva se navíc střídali 

Mladší přípravka
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i v bráně. 6 gólů ještě vstřelil Štěpán Ištvánek 
a víc než jednu branku přidali i Ella Zimolková, 
Týna Zvědělíková a Lukáš Komosný. Fungovala 
a fungovat bude i školička, kde rádi uvítáme 
všechny děti, ať už méně či více nadané.

Mladší žáci už svou soutěž dohráli a skončili 
na 12 místě. Asi by mohli být v tabulce výše, 
ale pomáhali hlavně na jaře hodně oslabeným 
starším žákům, a proto byli hodně doplňování 
kluky z přípravky, což se samozřejmě na hřišti 
muselo projevit. Přesto, že rozhodně neode-
hrál všechny zápasy, byl nejlepším střelcem 
Jindřich Pavelka s 11 brankami. Marek Buchta 
přidal 10, Adam Knotek a Petr Plchut 4 a Adam 
Černý 3 branky.

Starší žáci doplatili na úzký kádr, ve kterém 
muselo hrát několik mladších žáků. Bohužel na 
jaře byly některé opory navíc nemocné, a tak 
to nakonec dopadlo na poslední 14. místo. 
Ke skoku o tři příčky kupředu „stačilo“ porazit 
v posledním zápase spojené družstvo Ždánic 

a Lovčic, ale bohužel jsme fyzicky zdatnějšího 
soupeře nepřehráli. Účast i v příštím ročníku 
krajské soutěž by nám ale mělo zajistit spojení 
s Dubňany, ke kterému dojde od příští sezóny. 
Bohužel je to nutnost, abychom i nadále byli 
schopni hrát krajské soutěže s formátem 10+1. 
Nejlepší střelec byl kapitán Matyáš Lamáček 
s devíti góly. Lukáš Konečný přidal 7, Tomáš 
Grmolec a Martin Hrabina 3 a Petr Plchut, Max 
Zvědělík a Adam Knotek 2 góly. 

Dorostenci mají za sebou vydařenou sezónu, 
i když loňský titul neobhájí. V soutěži byla dvě 
výrazně lepší mužstva než všechna ostatní, 
a to náš dorost a společný dorost Svatobořic 
a Dubňan. Ten prokázal stabilnější výkonnost, 
dvakrát nás porazil, a tak zaslouženě slaví 
vítězství v krajské I. třídě. I když nejvíce nastří-
lených branek mají naši kluci. Ale na to se fotbal 
nehraje. Z důvodu postupu a účasti v krajském 
přeboru jsme se ale rozhodli s nimi spojit síly 
a vytvořit mladší a starší dorost s cílem umožnit 

Starší přípravka



45

kvalitní růst našim nadějím ve vyšší soutěži. 
Přinese to drobné organizační problémy, ale 
snad naše snaha motivovaná růstem našich 
hráčů přinese ovoce třeba v podobě vyššího 
uplatnění dorostenců v A-mužstvu. Jarní střelci: 
Roman Weigl 18, František Lamáček 15, Marek 
Mokruša 14, Michal Opluštil a Patrik Lamáček 
3 branky. Ten bohužel většinu jara promarodil, 
ale měl by být k dispozici trenérům na podzim. 
Zranění ledviny na tréninku si po nešťastné 
srážce se spoluhráčem přivodil Jarda Knedlík, 
který si pobyl i nějakou dobou v nemocnici. 
I jemu přejeme minimálně úspěšný návrat do 
běžného života, a pokud mu zdravotní stav 
dovolí, jistě ho rádi uvidíme i na hřišti. 

A-mužstvo má jedno kolo před koncem 
na 2. místě tabulky za již jistým vítězem kraj-
ského přeboru Startem Brno náskok 2 body 
na Spartu Brno a tři na Ráječko, Bosonohy 
a Bohunice. Jistotu 2. místa a tím i razítko na 
další velmi úspěšnou sezónu nám zajistí bez 
ohledu na ostatní výsledky výhra v posledním 
domácím zápase s Kuřimí. Byla by škoda si 
takovou šanci nechat ujít. Zopakovali bychom 
tak umístění z předminulé sezóny, kdy nás 
předstihl jenom Tišnov. Ten vydržel ale v divizi 

jenom půl roku a v letošní sezóně sestupuje 
i z krajského přeboru! Dařilo se nám i v krajském 
poháru. Přes Strážnici, Ratíškovice, Krumvíř 
a Bohunice jsme se dostali až do finále, kde 
jsme nestačili právě na vítěze přeboru Start. 
To nás určitě trochu mrzí, obzvlášť, když jsme 
v zápase dvakrát vedli. Bohužel zkušenost 
Švancary a spol. se projevila i v tomto zápase. 
Velký dík kromě hráčů patří i novému trenérovi 
Viktoru Linhartovi, který navázal na svého 
předchůdce Peťu Zemánka. Nechť je jeho éra 
stejně dlouhá a úspěšná jako ta Zemánkova. Na 
jaře střelecky pookřál Marcel Čepil, který vstřel 
12 branek a navíc i nějaké v poháru. 5 branek 
přidal Jaromír Valenta a čtyři Dalibor Koštuřík. 
Velkou posilou se ukázal být stoper či záložník 
Tomáš Novotný a stabilní výkony podávali i bratři 
Maršálkovi. Velkou jistotou v bráně byl velezku-
šený Staňa Myšák a stabilním hráčem základní 
sestavy se stal navrátilec z Vacenovic Michal 
Bíza. V té se několikrát objevil i dorostenec 
Roman Weigl. Myslím si, že už teď se můžeme 
všichni těšit na další sezónu.

Ženy se letos umístily na 4. místě, což je zlep-
šení o 2 příčky. Získaly navíc o 11 bodů více, 
a tak se častěji radovaly z vítězství. Mužstvo 

A mužstvo
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Celková bilance ročníku 2018/19 ke dni 10.6. v číslech:

A mužstvo 2. místo 29 16 7 5 68 : 33 55 bodů

Dorost 2. místo 25 20 0 5 160 : 39 60 bodů

Žáci starší 14. místo 26 4 4 18 54 : 157 16 bodů

Žáci mladší 12. místo 26 7 0 19 94 : 210 21 bodů

Ženy 4. místo 16 10 1 5 37 : 34 31 bodů

Přípravka starší 4. místo 26 15 1 10 273 : 182 46 bodů

Přípravka mladší 2. místo 26 20 1 5 330 : 176 61 bodů

Fotbalová školička Mutěnice

Když přišel téměř před třemi lety Hynek 
Vaculovič s myšlenkou zahájit fotbalovou 
školičku pro nejmenší hráče ve věku 4-6 let, 
nikdo si nedokázal představit, jak to bude 
fungovat. Společně s Petrem Šperou zahájili 
tréninky a během prvního půl roku je na-
vštěvovalo v průměru 6-8 hráčů. Postupem 
času se účast navyšovala a v současné době 
máme za sebou tréninky s účastí až 20 hrá-
čů. Již 4. října roku 2018 proběhlo historicky 

bylo opět doplněno o bývalé hráčky Šardic 
a v závěru ženám pomohla i Sára Ilčíková, 
která se vrátila z angažmá ve Zbrojovce Brno. 
A také jsme rádi, že se nám vrací i maminky po 
mateřské dovolené, jako tomu naposledy bylo 
v osobě Yvonne Jansové – Chromečkové, která 
na jaře rozvlnila síť soupeřek hned čtyřikrát. 
Úspěšnější byla jenom Kateřina Ivičičová, která 
se trefila pětkrát. 3 branky přidaly Hana Svobo-
dová a Pavlína Válková, dvě Lenka Lamáčková 
a Denisa Rozkydalová. Na narození potomka 
se připravuje Lucie Bílíková – Pavková, a tak za 
ni v bráně úspěšně zaskočila masérka „áčka“ 
Denisa Zemánková.

Závěr
Závěrem je opět mojí milou povinností podě-

kovat všem našim fanouškům, trenérům, spon-
zorům, rodičům dětí a vůbec všem příznivcům 
za jejich podporu a přízeň v právě skončené 
sezóně 2018/2019! Právě podpora široké 
veřejnosti a dobré jméno Mutěnic, které se nám 
díky fotbalu daří šířit, je tou největší motivací 
pro nás pro všechny, kteří se kolem mutěnic-
kého fotbalu motáme. Zároveň přejeme všem 
mutěnickým občanům krásné a bezstarostné 
léto a se všemi se těšíme na viděnou v našem 
sportovním areálu!

Petr Blaha

první přátelské utkání fotbalové školičky na 
domácím hřišti proti celku Lužic. I když jsme 
obdrželi čtyři branky a žádnou bohužel neda-
li, bojovnost, zapálení a nadšení ze zápasu 
bylo tenkrát obrovské.  Dnes víme, že tato 
myšlenka nebyla jen skvělá, ale naplnila svůj 
hlavní cíl. A to, že děti mají už v raném věku 
vztah ke sportu, jsou v kolektivu a nesedí 
doma pouze u tabletů, dotykových telefonů 
a počítačů. I když možná nebudou z většiny 
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těchto mutěnických nadšenců profesionální 
hráči, věřím, že jednoho dne se objeví znovu 
talent, jakým je bezpochyby mutěnický rodák 
a bývalý hráč Mutěnic Michal Trávník. Za 
dobu fungování fotbalové školičky jde vidět 
obrovský posun u všech hráčů. Mutěnická 
fotbalová školička se dnes pravidelně účastní 
turnajů i s mezinárodní účastí pro nejmenší 
po celém okrese a sbírá fotbalové zkuše-
nosti a nasává atmosféru velkých turnajů 
už od útlého věku. Po turnaji si navíc odváží 
všichni medaile a odměny, což je pro děti 
to nejcennější. Tréninky fotbalové školičky 
probíhají pravidelně 2x týdně a jsou zamě-
řeny především na pohybové dovednosti, 
obratnost a zábavné hry. Pro starší ročník 
2012 byl zahájen také placený fotbalový 
kurs tzv. COERVER, který vede mutěnický 
rodák Radek Trávník. V tomto kurzu jsou na 
malé hráče kladeny již náročnější dovednosti 
s míčem, které hráči a hráčky zhodnotí, až 
postoupí do přípravky. Po letošních letních 
prázdninách většina starších ročníků opustí 
fotbalovou školičku a postoupí o stupínek 
výše. Ne jenom u nás v Mutěnicích řešíme 
problémy s trenéry u mládeže. Proto bez 

nadšenců a rodičů to do budoucna nepů-
jde. Obzvlášť u nejmenších, kde je potřeba 
nejvíce trenérů a pomoci rodičů. Proto rádi 
přivítáme z řad rodičů, případně hráčů naše-
ho klubu do svých řad trenéry. Pro všechny 
děti, které se k nám chtějí připojit a užít si 
v kolektivu, jsou dveře otevřené. Těší se na 
všechny tým trenérů Hynek Vaculovič, Marek 
Ištvánek a Bc. Zdeněk Hejduk.

za fotbalovou školičku 
Marek Ištvánek 
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Společenská kronika

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:

- budou uvedeny pouze ty narozené děti, jejichž rodiče dali souhlas se zveřejněním.

- budou uvedeni pouze ti jubilanti, kteří dali souhlas se zveřejněním.

 Je nám tohoto kroku líto, ale nařízení je závazné.

Marta Balgová, matrikářka

26. 02. 2019 Marek Veselý
27. 02. 2019 Laura Vrbová
27. 02. 2019 Nela Chvátalová
01. 03. 2019 Natálie Pomajbíková
03. 03. 2019 Jakub Herůfek
20. 03. 2019 Pavel Suchánek

Narození

Sňatky

23. 03. 2019 Ladislav Kmenta, Brněnská
  Marie Hutová, Šardice
04. 05. 2019 Zdeněk Hejduk, Díly
  Radana Rozehnalová, Díly
25. 05. 2019 Martin Krejčiřík, Pelcova
  Michaela Lysá, Veselá

06. 04. 2019 Anna Brablcová ve věku 77 let
22. 04. 2019 Marie Pavelková ve věku 90 let
05. 05. 2019 Marie Kmentová  ve věku 84 let
19. 05. 2019 Jaroslav Bíreš   ve věku 68 let

25. 03. 2019 Lukáš Nedvídek
03. 04. 2019 Matěj Čížek
09. 05. 2019 Vojtěch Matoušek
17. 05. 2019 Aneta Kašová
26. 05. 2019 Alexandr Švec
29.05..2019 Amálie Štěpánková

Úmrtí

25. 05. 2019 Jakub Čepil, Zahradní
  Pavlína Jurasová, Veselá
08. 06. 2019 Michal Holiš, Slovácká
  Sylvie Šupová, Jižní

Se zveřejněním osobních údajů dali novomanželé i rodiče dětí souhlas.
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