
20
19

PODZIMNÍ
Z P R AV O D A J  R A D Y  O B C E



Mutěnické vinařské dny 2019

DIVADLO - DOBA LEDOVÁ MAŽORETKY DEJNA MUTĚNICE

FS HABŘÉCI Z LOVČIC OCHUTNÁVKA HROZNŮ

MUŽSKÝ SBOR Z LANŽHOTA NEDĚLNÍ MŠE SVATÁ



1

SLOVO STAROSTYSLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dovolte mně, abych vás na začátku nového 

školního roku informoval o možnosti získat 
finanční dar ve výši 2 000,- Kč na žáka první 
třídy ZŠ a MŠ v Mutěnicích. Zastupitelstvo 
obce schválilo finanční dar pro rodiče dětí, 
které nastupují do první třídy. Je potřeba 
podat na obecním úřadě žádost a potvrzení 
o bezdlužnosti vůči obci.  Finanční dar pak 
bude převeden na účet jednoho z rodičů.

 V pátek 6. září a v sobotu 7. září proběhla 
kulturní akce Vinařské dny v Mutěnicích. 

Počasí nám nepřálo. O to víc bych chtěl 
poděkovat kulturní komisi za přípravu, 
účinkujícím za vystoupení a mutěnickým 
vinařům za prezentaci vína.

Začíná období sběru hroznů, proto přeji 
našim vinařům velkou a kvalitní úrodu a nám 
všem pěkný podzim.

                                                                           
MVDr. Dušan Horák

starosta obce

Zprávy z radniceZprávy z radnice
Vážení spoluobčané,
léto pomalu končí, prázdniny jsou za námi 

a většina Mutěňáků se připravuje horečně 
na vinobraní.

V průběhu léta se nám podařilo, dá se říct 
v rekordním čase, vybudovat parkoviště Pod 
Búdama. Po realizační firmě jsme požadova-
li, aby byla stavba dokončena do „burčákové-
ho“ pochodu, což se s předstihem podařilo. 
Současně bylo u fotbalového hřiště na ploše 
po bývalé U-rampě zbudováno workoutové 
hřiště, které bude sloužit pro cvičení a posi-
lování hlavně starších dětí, ale i dospělých, 
a doufám, že bude hojně využíváno. Tady 
nám zbývá jenom dokončit dopadovou plo-
chu. Zprvu jsme uvažovali nad kačírkem, ale 
vzhledem k negativním zkušenostem s háze-
ním kamínků na umělé fotbalové hřiště bude 

zřejmě zvolena jiná varianta.
Další akcí, která v Mutěnicích probíhá, 

a kde je obec majoritním finančním donáto-
rem, je rekonstrukce opěrné zdi kolem kos-
tela. Zde, podle informací stavebního dozoru 
investora (farnosti Mutěnice), probíhají práce 
v souladu s časovým harmonogramem a na 
základě doporučení stavebního dozoru, který 
si na tuto akci najala obec, byla proplacena 
první část obecní dotace.

22.8.2019 byla rozsudkem Nejvyššího 
správního soudu s konečnou platností za-
mítnuta kasační stížnost proti pozemkovým 
úpravám, takže už nic nebrání jejich dokon-
čení. Podle informací od ředitele Pozemko-
vého úřadu ČR v Hodoníně bude ovšem ještě 
nějakou dobu trvat, než budou pozemkové 
úpravy zapsány do katastru nemovitostí. Jako 
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reálný termín zápisu nových vlastnických 
práv vidí Pozemkový úřad začátek druhé 
poloviny roku 2020.

Dovolte, abych na závěr popřál všem 
dětem klidný a úspěšný začátek školního 
roku, učitelům pevné nervy a našim vinařům, 

pokud možno, co nejlepší vinobraní (i když 
si počasí s námi letos pořádně pohrálo…) 
a nám všem přeju krásný podzim.

Milan Mráz
místostarosta

Zastupitelstvo obce Mutěnice 
bere na vědomí:

VI./2019Z/2 
kontrolu úkolů z minulého jednání ZO
VI./2019Z/7 
výroční zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ 
Mutěnice za rok 2018
VI./2019Z/9 
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření 
DSO VITIS - Čejkovice, Mutěnice, Velké Bílo-
vice za účetní období roku 2018 a závěrečný 
účet DSO VITIS - Čejkovice, Mutěnice, Velké 
Bílovice za rok 2018.
VI./2019Z/10 
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření 
DSO Mutěnka za účetní období roku 
2018 a závěrečný účet DSO Mutěnka za 
rok 2018.
VI./2019Z/14 
zápis z jednání finančního výboru

Zastupitelstvo obce Mutěnice 
schvaluje:

VI./2019Z/1 
program jednáni, návrhovou komisi, ověřo-
vatele zápisu a zapisovatele
VI./2019Z/3 
MPZ obce č. 8/2019 - výkup pozemků p.č. 
2307/2, p.č. 2307/3, p.č. 2307/4,a p.č. 

Usnesení zasedání č. VI. Zastupitelstva 

obce Mutěnice ze dne 26. 6. 2019

2307/5 v k.ú. Mutěnice od TJ Sokol Mutěni-
ce za cenu dle znaleckého posudku ve výši 
672 140,-Kč
VI./2019Z/4 
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene č. 1040015164/002 mezi Obcí
Mutěnice a E.ON Distribuce České Budějovice - 
p.č. 3/3 a p.č. 69/15 v k.ú. Mutěnice - NN Miklík
VI./2019Z/5 
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcné-
ho břemene č. 1030051125/002 mezi Obcí
Mutěn ice a E.ON d is t r ibuce -  p.č. 
1947/1 v k.ú. Mutěnice - NN Kramář
VI./2019Z/6 
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věc-
ného břemene č. 1030049038/002 mezi 
Obcí Mutěnice a E.ON Distribuce České 
Budějovice - p.č. 6719/2, p.č. 6721/5 a p.č. 
6721/4 v k.ú. Mutěnice - NN Kupčíková
VI./2019Z/8 
účetní závěrku za účetní období r. 2018, vý-
sledek hospodaření z hlavní činnosti ve výši 
29 242 614,24 Kč a z hospodářské činnosti 
ve výši 3 192 630,25 Kč. Hospodářský výsle-
dek bude převeden na účet 432-nerozdělený 
zisk a závěrečný účet Obce Mutěnice za rok 
2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce Mutěnice za rok 2018.
VI./2019Z/11 
strategický rozvojový dokument obce Mu-
těnice
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VI./2019Z/12 
poskytnutí individuální dotace na dofinanco-
vání sociálních služeb v ORP Hodonín v roce 
2019 ve výši 34391,-Kč
VI./2019Z/13 
směrnici obce Mutěnice č. 5 - pravidla roz-
počtového provizoria

Zastupitelstvo obce Mutěnice 
pověřuje:

VI./2019Z/15 
radu obce zpracováním analýzy dotačních 
možností dle strategického rozvojového 
dokumentu obce Mutěnice

Loni občané odevzdali k recyklaci 

4 698,57 kilogramů starých spotřebičů

Snaha obyvatel obce recyklovat staré 

a nepoužívané elektrospotřebiče se již 

několik let vyplácí. Naše obec obdržela 

certifikát vypovídající o přínosech třídění 

a recyklace elektrozařízení.

Díky environmentálnímu vyúčtování spo-
lečnosti ASEKOL můžeme nyní přesně 
vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, 
primárních surovin či vody jsme díky recyk-
laci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém 
Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili 
produkci skleníkových plynů CO2 nebo ne-
bezpečného odpadu. Informace vycházejí ze 
studií neziskové společnosti ASEKOL, která 
s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci 
vytříděných elektrozařízení.

Z Certifikátu Environmentálního vyúč-
tování společnosti ASEKOL vyplývá, že 
občané naší obce v loňském roce vyřadili 
4 698,57 kilogramů elektra. Tím, že jsme ho 
následně předali k recyklaci, jsme uspořili 
64,10 MWh elektřiny, 3 569,65 litrů ropy, 
284,70 m3 vody a 2,41 tun primárních su-
rovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových 
plynů o 13,36 tun CO2 ekv., a produkci 
nebezpečných odpadů o 59,22 tun.

Naše obec recyklací elektrospotřebičů 

výrazně ulevila životnímu prostředí

Výsledek studie jednoznačně prokázal, 
že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nej-
menších, má nezanedbatelný pozitivní dopad 
na životní prostředí. Když si uvědomíme, že 
recyklace běžných 100 televizorů uspoří 
spotřebu elektrické energie pro domácnost 
až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů 
ropy potřebných až k sedmi cestám do Chor-
vatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní 
zprávou pro uživatele počítačů také je, že 
odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří 
spotřebu energie potřebnou pro chod note-
booku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří 
tříděním takto zásadně přispívají k ochraně 
životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

V současné chvíli mají Češi prostřed-
nictvím sběrné sítě společnosti ASEKOL 
k dispozici více než 17 000 sběrných míst. 
To je pětkrát více než například v ekologic-
ky vyspělém Rakousku. Sběrný dvůr je již 
v každé středně velké obci. Zároveň ulice 
a separační stání jsou doplněny o červené 
kontejnery na drobné elektro. Každý, kdo má 
zájem třídit vysloužilé elektro, si může najít 
nejbližší sběrné místo na www.sberne-dvory.
cz nebo na www.cervenekontejnery.cz.

Studie LCA posuzuje systém zpětného 
odběru vysloužilého elektrozařízení. Hod-
notí jejich sběr, dopravu a zpracování až 
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do okamžiku finální recyklace jednotlivých 
frakcí vyřazených spotřebičů do nového 
produktu. Pro každou frakci byly vyčísle-
ny dopady na životní prostředí. Výsledky 
studie jsou prezentovány jako spotřeba 

energie, surovin, emise do ovzduší, vody 
a produkce odpadu. Konečná bilance 
vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení 
jednoznačně pozitivně, a to ve všech as-
pektech

CERTIFIKÁT ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ - MUTĚNICE
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Dobrý anděl

185 dětí a 198 rodičů ze 105 rodin 

na Hodonínsku podpořili Dobří andělé. 

Pomáhat je potřeba i nadále.

Když rodinu zasáhne vážné onemoc-

nění – ať už rodiče nebo dítěte – dopad-

ne jeho tíha na každého z jejích členů. 

Dobří andělé dlouhodobě podporují 

rodiny s dětmi, ve kterých se objevila 

rakovina nebo jiné vážné onemocně-

ní. Pravidelnými finančními příspěvky 

jim pomáhají překlenout těžké životní 

období.

 „Kromě výdajů spojených s léčbou či re-
habilitací pacienta se rodiny snaží z příspěvků 
zmírnit dopad vážného onemocnění také 
na sourozence,“ vysvětluje Šárka Procház-
ková, ředitelka nadace Dobrý anděl, jejímž 
prostřednictvím dárci – Dobří andělé – pod-
porují tisíce rodin po celé České republice. 
„I když peníze nikdy nevynahradí čas rodiče 
věnovaný dítěti, nemusí se například vzdát 
oblíbeného kroužku nebo mohou vyrazit 
s kamarády v létě na tábor či školní výlet,“ 
dodává.

Pravidelnost pomoci
Za necelých 8 let fungování nadace pod-

pořili Dobří andělé na Hodonínsku desítky 
dětí. Počet nových žádostí o pomoc ale stále 
roste. „Kromě rodin, v nichž se rodič nebo 
dítě potýká s onkologickým onemocněním, 
podporujeme každý měsíc také rodiny s dět-
mi s nejrůznějšími vážnými onemocněními 
či kombinovanými postiženími. Pomoc je 
v těchto případech dlouhodobá, často v řádu 
let,“ doplňuje Šárka Procházková.

Každý dárce, který by chtěl rodiny pod-
pořit, si může zvolit výši částky i frekvenci 

zasílání pomoci. Navíc má možnost si pře-
číst příběh konkrétní rodiny, které pomohl. 
„Stačí si na stránkách nadace Dobrý anděl 
vytvořit registraci a zaslat první příspěvek. 
Ve svém Andělském účtu pak každý dárce 
vidí informace o rodině,“ vysvětluje Šárka 
Procházková a dodává: „Pro rodiče předsta-
vuje podpora Dobrých andělů v takto těžké 
situaci pomoc nejen finanční, ale také psy-
chickou – mají pocit, že na to nejsou sami, 
jsou klidnější a mohou se tak více věnovat 
tomu, co je důležité.“

Kontakt nadace Dobrý anděl:
Markéta Křížová
PR manažerka
Marketa.krizova@dobryandel.cz
+420 730 820 089

Šárka Procházková s dětmi, 
kterým pomohli dobří andělé
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Zprávy z knihovny 
Místní knihovna Mutěnice pořádá cestovatelskou přednášku

Panama a Kostarika
ve středu 6. 11. 2019 v 17 hodin  KD sál Ponorka

Cestovatelé Alena a Jirka Márovi se vypravili do Střední Ameriky. V Panamě kromě 
známého průplavu dokonale prozkoumali chudinskou čtvrť, kde zjistili, jak funguje drogová 
mafie či kohoutí zápasy. V Kostarice projížděli národními parky s mnoha endemickými 
zvířaty a rostlinami. Koupali se v termální řece, sami vyráběli z kakaových bobů čokoládu 
a na rozsáhlých plantážích ochutnávali čerstvé ovoce. Promítané fotografie a videoukázky 
doprovodí humorným i dramatickým komentářem. Jiří Mára je autorem dvaceti cestopisných 

knih a dokumentárních filmů z různých koutů světa.  Více informací naleznete na 
www.jirkamara.cz

Názory našich zastupitelů
Cestovní ruch v Mutěnicích

Vážení spoluobčané, 
rád bych vyjádřil svůj pohled k rozvoji 

cestovního ruchu v naší obci, který podle 
mě v posledních letech dosáhl svého vr-
cholu. V době studentských let jsme téměř 
všechny víkendové večery trávili s kamarády 
Pod Búdama, kde jsme potmě brouzdali 
zablácenými a mokrými uličkami a vymetali 
sklepy našich otců a dědů. Jako absolvent 
Vinařské školy jsem měl tenkrát pocit, že 

nastává jakési období temna. Neustále na-
růstající prodej dovážených vín ze zahraničí, 
celoroční dřina ve vinicích a relativně nízké 
prodejní ceny domácího sudového vína ne-
byly dobrou motivací pro místní vinaře. Pod 
Búdama se de facto dlouhé roky nic nového 
nebudovalo. Někteří lidé se dokonce vino-
hradů a sklepů zbavovali.

O to větší radost mám jako Mutěňák a mi-
lovník vína z toho, že se našla nová generace 
mladých vinařů, která dobu temna v Mutě-
nicích vymýtila. Vinaři se nebáli investovat 
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do nových a nákladných technologií, změnit 
tradiční postupy výroby vín, nabídnout 
návštěvníkům ubytovací kapacity, slušný 
servis a kvalitní vína v láhvích. To vše bylo 
odrazovým můstkem a inspirací pro ostatní 
vinaře a živnostníky.  Díky všem dnes Mu-
těnice patří mezi jednu z nejoblíbenějších 
a nejvyhledávanějších obcí jižní Moravy. 
Konkurence v okolních vinařských obcích 
a městech je bohužel obrovská. Dnešní 
zákazník si pečlivě vybírá, jaké služby a co 
všechno v dané obci či městě může zažít či 
vidět. Proto se snažím již několik let o to, aby 
se naše obec více prezentovala kvalitními 
a profesionálními internetovými stránkami 
a kvalitní propagací. Nejenom já bych si přál, 
aby při vjezdu do naší obce bylo jasné, že se 
návštěvník nachází možná v jediné obci ČR 
s nejucelenějším labyrintem vinných sklepů, 
který je soustředěný na jednom místě zva-

ném Búdy, s počtem sklepů větším jak pět 
stovek. Návštěvníkům je potřeba nabídnout 
pravidelný, kvalitní a pestrobarevný kulturní 
program po celé léto a další rekreační a zá-
jmové služby. Ubytovaní pak nemusí odjíždět 
z Mutěnic za zábavou do okolních vesnic. 
K tomu bude zapotřebí zapojit všechny spol-
ky, organizace a především obec, bez jejíž 
finanční pomoci to nebude možné.

Je nezbytné, aby docházelo k dialogu mezi 
zastupiteli, členy komisí a občany, a veškeré 
nápady, které budou přínosem pro naši 
obec, se co nejrychleji realizovaly. Věřím, 
že v letošním roce podáme společný návrh 
s některými novými zastupiteli do rozpočtu 
obce, a Mutěnice posuneme v cestovním 
ruchu zase o kousek dále. 

Marek Ištvánek
 zastupitel obce

Přítomnost zastupitelů u veřejných zakázek 

Vážení spoluobčané, možná je většině 
z Vás známo, že právě probíhá druhá etapa 
rekonstrukce okolí kostela sv. Kateřiny.

Možná také víte, že se první etapě nevy-
hnuly jisté potíže s kvalitou, že druhou etapu 
provádí jiná firma a také, že obec darovala 
farnosti 4 miliony korun na její realizaci.

Jedná se o veřejné peníze, a tak jsme se 
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rozhodli s kolegou Jaroslavem Brožovičem, 
coby zastupitelé obce, se pravidelně účast-
nit kontrolních dnů, kde se řeší všechny 
záležitosti kolem stavby. Protože se rada 
obce rozhodla nevyužít našich praktických  
zkušeností v oboru stavebnictví a neobsadila 
nás do stavební komise, vykonáváme tuto 
činnost ve svém volném čase, bez nároku 
na odměnu. Nicméně pozitivně vnímám fakt, 
že byl k projektu následně přizván také Ing. 
Jindřich Kudr, jako oficiální stavební dozor 
za obec Mutěnice.

Musím podotknout, že zástupci farnosti 
nám poskytují veškerou součinnost nutnou 
ke splnění našeho úkolu. Všechna jednání 
mezi zástupci obce, farnosti i dodavatele jsou 
korektní a věcná. Naše připomínky a pod-
něty k řešení technických detailů jako jsou 
hydroizolace a jiné, jsou přijímány vstřícně.

Ze všech jednání je patrná snaha zaintere-

sovaných vyhnout se problémům první etapy, 
ať už je způsobilo cokoli. Našim společným 
cílem je dodat občanům za jejich peníze dílo 
bez vad a pokud možno v termínu.

Dosavadní zkušenosti z této akce nazna-
čují, že přítomnost řadových zastupitelů při 
realizaci veřejných investic je přínosná. Kro-
mě samotné kontrolní činnosti mohou vnést 
do jednání úhel pohledu z pozice veřejnosti, 
stejně jako její připomínky. Navíc zastupitel 
by měl vědět, kam a na co posílá peníze ob-
čanů a k tomu potřebuje mít co nejdetailnější 
přehled, který jinak nezíská. 

Zájem a aktivní přístup zastupitelů by 
v konečném důsledku mohl vést ke zvýšení 
kvality, užitné hodnoty a zároveň snížení 
nákladů u obecních staveb.

Přemysl Rozehnal
zastupitel obce Mutěnice

Historie
Osudy „Drábovny“ v Mutěnicích 

„Masarykova chalupa“ byl vlastně panský 
domek s původním popisným číslem 58, 
novější pak 120, v němž bydlela rodina Ma-
sarykova od jara 1852 do jara 1853.

Do Mutěnic se přistěhovali z Hodonína, 
devětadvacetiletý panský kočí Josef Masaryk 
s osmatřicetiletou manželkou Terezií a dvou-
letým synem Tomášem – pozdějším prvním 
prezidentem ČR. Téhož roku v listopadu se jim 
tu na svatého Martina narodil a v mutěnickém 
kostele svaté Kateřiny Alexandrijské byl také 
pokřtěn další syn Martin.

Jednoduchá chaloupka byla došková, tedy 
krytá slámou. Postavil ji císařský velkostatek 
v části obce zvané „Servístky“ (z latinského 

„Servitus“, to je „služebnost“, jíž byly chalupy 
v Servístkách zatíženy). Drábovnu tedy obýval 
vždy služebník mutěnického panského dvora, 
jímž se kočí Josef Masaryk stal.

Chalupa měla dvě místnosti, kuchyni 
a světnici. Obě měly stropy z těžkých trámů 
dubových, v kuchyni ztmavělých dýmem 
a sazemi. Ve světnici nosný trám byl tak nízko, 
že vyšší člověk mohl na něj i narazit hlavou. 
Opěrný sloup tu uprostřed zřejmě sloužil 
i Masarykovým jako věšák. Kromě postelí tu 
byla i kachlová pec. Jako v pokoji, stejně tak 
v kuchyni byl nedostatek světla neboť těsně 
před okny se tyčila zeď sousedního domu.

Drábnovna, protože nikdy nevyhořela, 
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zachovala se vně i vnitřkem ve stejném stavu 
a podobě až do úterý 8. července 1919. 
Toho dne však postihla Mutěnice veliká vich-
řice s bouří a zničila tu mnoho stavení. Na 
Masarykově chalupě stará a sešlá došková 
střecha spadla. A to krátkou dobu předtím na-
vrhla obec správě panství a ministerstvu, aby 
chaloupka, náležející hodonínskému (tehdy 
státnímu) statku, byla opravena a tak zacho-
vána, a chtěla sama na opravu a restauraci 
její přispět. Bouře tedy úmysl obce předešla.

Velikým štěstím snad ale bylo, že dva dny 
před osudovou vichřicí se podařilo původní 
stavení na přání řídícího učitele pana Františka 
Vaculoviče vyfotografovat bankovním úřední-
kem Františkem Dopitou. Zbyla tak památka 
budoucím časům i samotnému prezidentu 
Masarykovi.

Chalupa pak byla opravena a také opatřena 
novou střechou z tašek cihlových. Štít udělali 
z desek. Aby mutěničtí současníci i jejich po-
tomci věděli, jakého muže chaloupka chovala, 
opatřila ji správa panství pamětní mramorovou 

deskou s nápisem: „V tomto domě bydlel za 
svého mládí v letech 1852 – 1853 náš první 
prezident republiky T. G. Masaryk.“

Později tak byla zbořena zcela a přestavěna 
z cihel již do nynější podoby. Obnovena byla 
rovněž pamětní deska s poněkud upraveným 
nápisem: „V tomto domě žil za svého mládí 
v roce 1852 a 1853 s rodiči náš první prezi-
dent republiky T. G. Masaryk.“

Ing. Jaroslav Mihola

Domek č. 120 (dříve 58), zvaný drábovna

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

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Počet tříd: 5
Počet dětí: 112 dětí

Třída Berušky
Bc. Zlatuše Bírešová, Adriana Buchtová
Třída Sluníčka
Bc. Gabriela Kujová, Romana Kotásková
Třída Kuřátka
Věra Hanáčková, Alena Lungová
Třída Motýlci
Blanka Vaculovičová, Dis., Lenka Kůřilová
Třída Medvídci Lenka Trávníková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA  MUTĚNICE
ŠKOLNÍ  ROK 2019/2020

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

Počet tříd: 17
Počet žáků: 305 žáků + 5 v zahraničí

Třídní učitelé v jednotlivých třídách 

Přípravná třída  Mgr. Martina Vybíralová
I.A Mgr. Jitka Hamšíková
I.B Mgr. Lenka Vlachová
II.A Mgr. Miroslava Pištěková
II.B Bc. Denisa Zemánková
III.A Mgr. Markéta Labudová
III.B Mgr. Lucie Ševčíková
IV.A Mgr. Gabriela Komínková
IV.B Mgr. Jitka Olexová 
V.A Mgr. Kamila Václavovičová
V.B  Mgr. Irena Zajícová
VI.A  Mgr. Lada Buchtíková
VI.B Mgr. Hana Lenertová
VII.A Mgr. Lenka Švédová
VII.B  Mgr. Pavlína Lacinová
VIII.A Mgr. Vladimír Stupavský
IX.A Mgr. Stanislava Michnová

ŠKOLSTVÍ

Netřídní učitelé
Mgr. Ivanka Vachová, Mgr. Blanka Fikrová, 

Mgr. Milan Kovář, Mgr. Marcela Stupavská, 
Barbora Labudová

Asistenti pedagoga
Lenka Grdinová, Šárka Martínková, Marce-

la Mokrušová, Blanka Varmužová, Michaela 
Navrátilová, Lucie Osičková (MŠ) 

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

školního vzdělávacího programu „Škola pro 
všechny“. V mateřské škole vycházíme ze 
školního vzdělávacího programu pro před-
školní vzdělávání – „Tajemství stromu“. Oba 
školní programy vycházejí z Rámcových 
vzdělávacích programů pro daný stupeň 
vzdělávání.



11

Školní družina
Školní družina je školské zařízení výchovy 

mimo vyučování při Základní škole a Mateřské 
škole Mutěnice. Zabezpečuje dětem odpoči-
nek a zajímavé využití volného času. Činnost 
ŠD se realizuje ve třech odděleních pro žáky 
1. – 3. ročníku. Její náplň vychází ze školního 
vzdělávacího programu „Volný čas aktivně“.

V rámci ŠD mají žáci možnost navštěvovat 
kroužky zaměřené na pohybové aktivity a tvo-
řivé dílny, ve kterých rozvíjejí své dovednosti. 
Celá činnost je doplněna dalšími volnočasový-
mi aktivitami, kterými jsou například projekty, 
soutěže, výlety atd.

Tři oddělení školní družiny navštěvují děti 
přípravné třídy a žáci z 1. – 3. tříd.

Vychovatelky
ŠD - Dagmar Pochopová, Bronislava 

Prátová, Marcela Mokrušová
ŠK - Šárka Martínková

Školní klub 
Školní klub s pravidelnou denní docházkou 

pro žáky 3. – 5. třídy navštěvuje 17 žáků. 
Jeho náplň vychází ze školního vzdělávacího 
programu „Volný čas aktivně“. Cílem vzdě-
lávání ve školním klubu je připravovat žáka 
pro život prostřednictvím volnočasových 
aktivit a vybavit je potřebnými kompetencemi.                                                                                                                                    
  V nepravidelné činnosti nabízíme žákům 
školy kroužky keramiky, atletiky, polonézu, 
semináře z českého jazyka a matematiky.

V rámci projektu Šablony II mohou žáci 
navštěvovat kroužek robotiky, čtenářský klub 
a kroužek pro žáky s vývojovými poruchami 
učení.

Začátek školního roku 
Podzimní prázdniny 
Vánoční prázdniny 
Vydání vysvědčení za I. pololetí
Pololetní prázdniny 
Jarní prázdniny 
Velikonoční prázdniny
Vydání vysvědčení za II. pololetí
Ředitelské volno

Hlavní prázdniny 

Začátek školního roku 2020/2021 
Zápis do prvních tříd
Lyžařský výcvik
Přijímací zkoušky
Den Země
Sportovní den
Rozloučení s vycházejícími žáky

pondělí 2. září 2019
úterý 29. října a středa 30. října 2019
pondělí 23. prosince - pátek 3. ledna 2020
čtvrtek 30. ledna 2020
pátek 31. ledna 2020
pondělí 17. února - pátek 23. února 2020
čtvrtek 9. dubna 2020
pátek 26. června 2020
pondělí 25. listopadu 2019, 
pondělí 29. června - úterý 30. června 2020
středa 1. července - pondělí 31. srpna 2020

úterý 1. září 2020
21. dubna 2019
leden - únor 2019
---
21. dubna 2020
1. června 2020
25. června 2020 v 16.30 hodin

Organizace školního roku 2019/2020 
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Matematika nás baví, baví, baví….  a to je 
také důvodem naší další matematické aktivity 
– zapojení se do projektu PolyGram. Že jste 
o tomto projektu neslyšeli? Jedná se o pro-
jekt realizovaný Jihomoravským krajem, který 
podporuje rozvoj čte-nářské a matematické 
gramotnosti. Tolik teorie, ale v překladu do 
praxe by se dalo říct, že se jedná o přibližová-
ní matematiky dětem zábavnou formou. A jak 
vypadá realizace projektu u nás ve škole? 

V minulém školním roce jsme například 
počítali v Mahenově divadle s panem krá-
-lem, stihli jsme si celé divadlo projít, dostat 
se na jeviště i za jeviště. Mohli jsme zjistit, 
co dělá inspicient a zúčastnit se zkoušky 
baletu Národního divadla Brno. V obdobném 
duchu se nesla také matematická exkurze 
s návštěvou Komety Brno.

A o prázdninách? O těch je přece v tomto 
příspěvku řeč. To se konal pětidenní ma-te-
matický tábor, na který bylo ze základních 
škol Jihomoravského kraje vybráno 22 žáků. 
A je to k nevíře, od nás vyrazili hned čtyři 
počtáři – Kryštof Dohnálek, Josef Stratil, 
Kristýna Petrčková a Natálie Komínková.  Jak 
se jim tábor líbil, si můžete přečíst v příspěvku 
Natálky a Kryštofa.

O letních prázdninách jsem měla mož-
nost se zúčastnit matematického tábora, 
kte-rý se konal v krásném prostředí Vyso-
činy v obci Fryšava pod Žákovou horou. 
V pondělí 15. července jsme spolu s ostat-

ními kamarády vyjížděli z Brna do nádherné 
přírody, plné lesů, na hotel Medlov. Po 
příjezdu a ubytování nás čekalo seznámení 
s lektory a rozdělení do tří skupin - první 
stupeň, druhý stupeň a středoškoláci. 
Každý den se týmy pravidelně setkávaly 
v dopoledních a odpoledních matematic-
kých díl-nách. Zde jsme zábavnou a netra-
diční formou objevovali krásy matematiky. 
Kromě počítání jsme řešili matematické 
rébusy, tvořili sítě krychlí, kvádrů, zjišťovali 
obsahy zašifrovaných obrázků, lepili, stří-
hali a zabývali se vlastnostmi Platónských 
těles. Matematiku hrou jsme zažívali i při 
pohybových hrách v přírodě, kde jsme 
využívali stažených aplikací ve svých mobil-
ních telefonech. Našel se i čas na spoustu 
zážit-kových volnočasových aktivit, jízda 
na paddleboardu, střelba z luku, foukačky, 
jízda po visutém laně, umělá lezecká stěna 
a hry v bodyzorbových koulích. A tak jsme 
se nemohli divit, že prázdninový matema-
tický týden uběhl jako voda. Nastal totiž 
pá-tek 19. července, který byl ve znamení 
balení a loučení s novými kamarády. Byl 
to krásně prožitý týden s pořádně nabitým 
programem, novými informacemi, zážitky 
a přátelstvím. Jsem moc ráda za všechny 
nové vědomosti a zkušenosti, které budu 
využívat v hodinách matematiky, a krásně 
strávený čas na M – táboře. (

Natálka

Matematika o prázdninách

Provoz školy
Ve všech budovách ZŠ a MŠ pracuje 7 uklíze-

ček a 1 školník. Ve školní jídelně se podílí na pří-
pravě jídel 5 kuchařek a 1 vedoucí stravování.

Všem žákům přejeme radostný a úspěšný 
školní rok. Rodičům a pedagogům vzájemnou 
důvěru a dobrou spolupráci.

Marie Kujová
ředitelka školy
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Matematický tábor na Medlově byl velmi 
poučný, protože jsme se objevovali ma-
-tematiku velmi zábavnou formou. Velmi 
se mi líbila hra na konci, kdy jsme chodili 
podle mapy a plnili matematické úkoly. 
Byly i volnočasové aktivity, které byly také 
velmi zábavné. Hledali jsme poklad pomo-
cí šifer, jezdili na paddleboardech, stříleli 
z flusačky a luku, stavěli jeřáb. Super bylo 
také dobré jídlo ve stylu švédského stolu 
a hezké ubytování.

Kryštof

Takže závěrem snad jen jedno přání – kéž 
je nám štěstěna nakloněna při výběru na 
tábor o příštích prázdninách.

A o tom, že matematika má své kouzlo 
a baví nejenom děti, ale i učitele, svědčí 
fakt, že i my všichni učitelé matematiky jsme 
byli na Letní škole matematiky a bylo to taky 
moc fajn.

Mgr. Hana Lenertová

Letní mimoškolní činnost v ZŠ Mutěnice: 
příměstský tábor Týden mezi námořníky

S posledním školním dnem utichne v bu-
dově školy dětské švitoření a mohlo by se 
zdát, že tu dva měsíce děti nepotkáte. Není 
tomu tak! Třetí červencový týden se třicítka 
dětí do školy vracela, aby zde prožila dny 
plné her, soutěží a zábavy na příměstském 
táboře.

Letos nesl název Týden mezi námořníky. 
A co všechno děti na táboře zažily?

V pondělí se účastníci tábora rozdělili 
do dvou námořnických týmů a vyrazili do 
přilehlého lesíka, kde v malých skupinách 
stavěli obydlí z přírodnin pro lesní skřítky. 

Práce šla všem hezky od ruky, a vznikla tak 
spousta zajímavých a nápaditých staveb.

Dřív, než se děti vydaly zpět do školy na 
oběd, oznámila jim paní vychovatelka, že 
dostala zprávu o ukrytém pokladu. Děti vy-
luštily tajný vzkaz psaný morseovkou a najít 
truhlu s pokladem pro ně byla hračka. Truhla 
skrývala opravdový poklad – kupu sladkostí 
a námořnická trička ve dvou barvách. Ta si 
v odpolední části děti pomalovaly a ještě 
k nim vyrobily námořnické čepice.

V úterý čekala na oba týmy kvízová a do-
vednostní soutěž, společně si malí námoř-
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níci namalovali své vlajky a krásné lodě. 
Odpoledne pokračoval program závodem, 
ve kterém si děti poměřily síly nejen v rych-
losti, ale také znalosti pohádek a přírody. 
Všichni pak malovali pěkné obrázky na 
chodníku u školního klubu a zbyla i chvilka 
na sportovní hry.

Středa patřila celodennímu výletu. Tá-
borníci se sešli ráno ve škole, než paní 
kuchařky připravily jídlo na celý den, děti 
dokončily výrobu vlajek a kresbu lodí. S ba-
tůžky plnými dobrot námořníci vyrazili na 
vlakovou zastávku, odkud jeli do Hodonína. 
V přístavišti už   čekal hlavní pirát, který 
rozdělil dětem úkoly a mohli všichni vyrazit 
na pirátskou plavbu po řece Moravě. Plavba 
byla báječná, cestou bylo třeba pozorovat 
oba břehy, zda se neblíží nějaké nebezpe-
čí. Námořníci se vylodili u velké louky, kde 
byl ukrytý poklad. Ten si děti spravedlivě 
rozdělily. Všichni účastníci plavby měli své 
úkoly, každý si vyzkoušel i řízení lodi a v zá-
věru plavby obdržel certifikát, že dovede 
plavidlo řídit.

Vedro bylo ten den opravdu obrovské, ale 
i cestu všichni zvládli a na nádraží vyprávěli 
rodičům, co všechno zažili.

Ve čtvrtek je příměstský tábor v plném 
proudu. Na dětském hřišti si děti zadováděly 
na prolézačkách, houpačkách a skluzav-
kách.  Další část dopoledne děti trávily pro 
změnu na velkém fotbalovém hřišti. Nejprve 
se společně sportovalo, a protože bylo 
velké horko, děti, se převlékly do plavek 
a dováděly pod zavlažovacím systémem, 
který zprovoznil správce hřiště pan Růžič-
ka. Čas utíkal, a i když se nikomu nechtělo 
opustit tak skvělou zábavu, přišel čas jít do 
školy na dobrý oběd, který tam na všechny 
čekal. V poledním klidu se děti připravovaly 
na program s názvem Bavíme sami sebe. 
Skupinky měly dobré nápady a vymyslely 
různá vystoupení - baletní představení, 

předvádění vtipů a hádanek, zpěv, divadlo 
na téma cirkus, policie a zloději. Všichni se 
nasmáli a užili si vtipné odpoledne. 

V pátek se účastníci tábora sešli upro-
střed obce v parku u presu, aby společně 
prožili poslední táborový den. V dopoled-
ních hodinách navštívili místní včelařství 
Balaštík, kde se toho hodně dozvěděli. 
Viděli, co všechno se dá z medu a včelí-
ho vosku vyrobit a na památku si odnesli 
medovou svíčku, kterou si sami vytvořili. 
Povídání pana Balaštíka bylo velmi poutavé 
a dotazů dětí víc než dost. Ale bylo nutno 
vyrazit zpět do školy na oběd. Cestou byla 
ještě v parku malá pauza na živé pexeso 
a malý nanuk, neboť horko bylo úmorné. 
Po obědě následovala závěrečná diskoté-
ka. Všechny děti se dobře bavily a užily si 
to. Zahrály si spoustu tanečních her jako 
metličková, molekuly nebo tanec Jede, jede 
mašinka. Na závěr dne paní kuchařky při-
pravily zmrzlinové poháry. Potom přišlo na 
program společné vyhodnocování celého 
tábora. Všechny děti byly oceněny a od-
nesly si spoustu výher. Na památku dostaly 
společnou fotografii a diplom. Věříme, že 
nebyl nikdo, komu by se na letošním táboře 
nelíbilo.  Na rozloučenou nesměl chybět ani 
námořnický pokřik: „Táboru třikrát nazdar – 
ZDAR, ZDAR, ZDAR…“

Kdo to letos na tábor nestihl nebo by chtěl 
zažít prázdninová dobrodružství ve škole 
i příští rok, bude mít možnost se na pří-
městský tábor přihlásit. Už teď přemýšlíme, 
čím překvapíme jeho účastníky na začátku 
letních prázdnin.

Vedení tábora děkuje touto cestou panu 
Karlu Růžičkovi, správci fotbalového hřiště 
a panu včelaři Petru Balaštíkovi za vstřícnost 
a pomoc při realizaci některých táborových 
činností.

Vedoucí příměstského tábora
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KULTURA
Zpívání pod Búdama

Dětské hody

Devátý ročník Dětských hodů byl pro 
letošní rok zorganizován 16. 6. 2019. Kvůli 
nepřízni počasí celého dopoledne, jsme 
byli nuceni tyto hody přesunout netradičně 
na Kulturní dům. To nás ovšem neodradilo 
a téhle výzvy jsme se všichni skvěle zhostili. 
Po nástupu, verbuňku Jede šohaj z Vídňa 
a odcifrování, jsme vyzvali naše malé stárky 
Kláru a Miroslava Havlíkovi a Viktora Vargu 
se Zitou Zvařičovou na podium, kde si stárci 
a stárky zazpívali tradiční hodovou písničku 
Tluču, tluču. Stárky ovšem ještě za rodiči 

Také v letošním roce uspořádal sbor Mužáků 
tradiční Zpívání Pod Búdama, které letos pro-
běhlo opět v amfiteátru.

Součástí programu bylo vystoupení hostují-
cích sborů a tanečníků za doprovodu cimbálové 
muziky Lašár z Velkých Pavlovic, která hrála 
poté i pro návštěvníky akce až do pozdních 
nočních hodin.

Mezi hosty jsme rádi uvítali i naše přátele 
z Mutěnic u Strakonic, kteří k nám přijeli na 
tradiční návštěvu. Po jejich příjezdu v pátek jsme 
společně s obcí připravili pro naše hosty malé 
občerstvení a zábavu v areálu fotbalového sta-
dionu u občerstvení Šapito. Na akci byli pozváni 
také všichni zastupitelé obce a příjemně jsme se 
bavili až do pozdního večera. Další den byli po-
zváni na návštěvu skanzenu ve Strážnici, kde se 
všem velmi líbilo a po volném odpoledni všichni 
navštívili výše zmiňované Zpívání Pod Búdama.

V neděli potom někteří z hostů navštívili i boho-
službu u kaple Nejsvětější trojice a naši přátelé 

mile překvapili našeho pana faráře, když se 
spolu s dalšími připojili s přáním k jeho kulatým 
narozeninám.

Po obědě jsme ještě chvíli podebatovali, roz-
loučili se a naši hosté vyrazili na cestu k domovu.

Další akcí, které se Mužáci pravidelně zúčast-
ňují, byly nedávné Mutěnické vinařské dny, které 
spolupořádáme. I přes velkou nepřízeň počasí 
se zúčastnil docela velký počet návštěvníků 
a vinařské dny se vydařily.

Dovolte, abych vás všechny již teď pozval na 
další akci, kterou budou pořádat Mužáci, a to 
předhodové zpívání, které proběhne v pátek 
22.11.2019 v sále kulturního domu. Věřím, že 
to bude opět důstojný a pěkný začátek našich 
Kateřinských hodů.

Za mužský sbor Mužáci z Mutěnic přeji krásný 
podzimní čas a pohodu.

Milan Mráz
vedoucí sboru
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15:30  Průvod od kostela sv. Kateřiny ke KD
20:00  Večerní zábavak tanci a poslechu hraje DH Bojané

Kateřinské hody

PROGRAM:
Sobota 23. 11.

Neděle 24. 11.

Pondělí 25. 11.

Úterý 26. 11.

20:00
 
14:00 
20:30 

15:30 
20:00 

20:00

zábava s kapelou Los Playboys

průvod pro stárky
večerní zábava
k tanci a poslechu hraje DH Túfaranka a CM Malina

průvod obcí
večerní zábava
k tanci a poslechu hraje DH Bojané

zábava s recesí domácí a přespolní chasy
k tanci a poslechu hraje DH Lácaranka

ka a CM Malina

23. - 26. listopadu 2019

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

Zahrávání hodů          
Sobota 26. října 2019

nepustíme, neboť následovalo jejich sólo, 
na kterém byli vyzdviženi na židlích. Po 
cinknutí skleniček s ,,vínem“ zazněla zná-
má melodie Živijó a pak už jenom zbývalo 
dotancovat písničku a stárci si tak mohli 
jít už odpočinout. Následovalo vystoupení 
CM Fanynky a FS Súčku a Mašličky, kteří 
vystoupily se svým pásmem O Macíkovi 
a s pásmem Mařenka nespí. Poté se před-
vedli se svými písněmi i Kateřina a Karel 

Bohůnovi a Emílie Opavská. Z řad verbířů se 
nám se svým parádním cifrováním předvedli 
Marek Pivko a již zmiňovaný Karel Bohůn. 
Po vystoupení Folklórního souboru násle-
dovala volná zábava s Dechovou hudbou 
Horenka. Děkujeme obci Mutěnice za 
uskutečnění této pěkné a již tradiční akce.

Za stárky 2019
Adéla Froňková
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Výstava 100 let Orla a Sokola v Mutěnicích 

Poprvé veřejnosti představila svou činnost 
letopisecká komise v Mutěnicích. V červnu 
uspořádala výstavu ke stému výročí jednot 
Sokola a Orla v Mutěnicích.  Jelikož je le-
topisecká komise v začátcích své činnosti, 
nebylo vůbec jednoduché sesbírat alespoň 
nějaký materiál, který by dokumentoval čin-
nost těchto jednot v Mutěnicích. Nakonec 
se podařilo, a to díky místním pamětníkům, 
kterým tímto moc děkujeme, a taky díky 
pomoci okolních jednot Orla a Sokola, které 
nám některé exponáty zapůjčily ze svých 
sbírek. Jelikož jednota Sokola je v současné 
době v Mutěnicích aktivní, dostalo se nám 
pomoci i z jejich strany (díky manželům Mi-
čolovým). Vypátrat historický materiál o So-
kolu v Mutěnicích nebylo vůbec snadné, o to 
bohatší současnost Sokol má, a tak se na 
výstavě objevily fotky ze současné činnosti 
mutěnické jednoty. Velkou radost nám udě-
lalo, když se podařilo vypátrat poválečný 
orelský prapor mutěnické jednoty, mezi po-
klady byl i šátek z „protestního“ sokolského 
sletu v roce 1948. Výstava splnila přesně 
to, co jsme od ní očekávali: návštěvníci na 

fotkách identifikovali svoje příbuzné, za-
vzpomínali si a někteří sami nabídli, že mají 
doma staré fotografie, a že by je příště také 
mohli zapůjčit. Veškerý historický materiál 
jsme převedli do elektronické podoby, aby 
byl uchován pro další příležitosti nebo pro 
generace budoucí.

V adventní době bychom chtěli uspořádat 
ještě jednu výstavu, kterou bychom se chtěli 
připojit k celorepublikovým oslavám 30. 
výročí svobody a demokracie v naší zemi. 
Rádi bychom tuto výstavu zaměřili na vzpo-
mínky nás, kteří jsme tyto nedávné události 
na vlastní kůži prožili. Rádi tedy uvítáme pár 
vět od Vás, kdo byste chtěli do této mozaiky 
vzpomínek přispět. Zvláště bychom uvítali 
svědectví studentů z Mutěnic, pokud nějací 
v té době studovali a účastnili se událostí 
Sametové revoluce v Praze. Předem dě-
kujeme. Svoje vzpomínky můžete zaslat na 
e-mail letopiseckakomise@gmail.com nebo 
předat kterémukoliv z členů letopisecké 
komise.

Blanka Přidalová
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Prázdninové akce v mutěnickém amfiteátru 

Letní prázdninové měsíce nebyly v Mutě-
nicích „okurkovou sezónou“. Občané měli 
možnost se účastnit dvou vydařených akcí, 
které organizovala kulturní komise Rady 
Obce Mutěnice. Byl to koncert skupiny 
Desmod a taneční Letní noc. Oba tyto kul-
turní podniky se konaly v našem amfiteátru 
Pod Bůdama.

V páteční večer 12. července přijela 
do Mutěnic slovenská skupina Desmod. 
Kapela je několikanásobným držitelem 
Slovenského slávika, obdoby naší ankety 
Mattoni Český slavík, v kategorii skupin.  

Večer zahájili dolnobojanovští Šroti. Tato 
chlapecká kapela ze sousední dědiny opět 
ukázala, jak roste po stránce kvality zvuku, 
vokálů a  jejich výhradně vlastní produkce. 
Hoši spolu hrají od dětských let  a od roku 
2006 začali vystupovat pod nynějším ná-
zvem. Frontmanem skupiny je Jenda Klu-
bus, který obstarává zpěv a kytaru. Nejsou 
mu cizí ani další hudební nástroje, z nich asi 
nejzajímavější je cimbál. Muzikanti zde u nás 
nehráli poprvé a určitě je v Mutěnicích ještě 
uslyšíme a uvidíme.

Po jednadvacáté hodině už na jeviště 
vstoupila očekávaná skupina Desmod. 
Založena byla v roce 1996 v Nitře. Název 
je odvozen z latinského Desmodus rotun-
dus, což je upír obecný.  Hlavní postavou 
je zpěvák kapely Mário Kuly Kollár. Jeho 
hlas, respektive barva jeho hlasu, dělá 
ten typický zvuk skupiny Desmod.  V mu-
těnickém koncertu předvedli průřez jejich 
tvorbou. Samozřejmě zazněly známé hity 
V dolinách, Na Tebe závislý, Vyrobená pre 
mňa  a další. Návštěvníkům koncertu před-
stavili  i několik skladeb z úplně nového alba 
Molekuly zvuku.

Celá akce byla organizována jako kon-
certní večer a ten splnil svou kvalitou hudby 

obou vystupujících skupin záměr pořadatelů 
a určitě i očekávání téměř sedmistovek 
účastníků.

V sobotu 24. srpna byl  kulturní komisí 
organizován pro změnu taneční večer. 
Několik let je používán název Letní noc. 
Po několika diskotékových letních nocích 
letos hrála živá kapela  Kanci paní nadlesní. 
Skupina není v Mutěnicích neznámá. Hrála 
zde několikrát na svatbách a naposled na 
akci spolku vinařů Mutěnská hora.

Kapela hraje převzaté hity známých čes-
kých, slovenských i zahraničních skupin 
a zpěváků. Muzikanti dovedou svým hraním 
navodit dobrou atmosféru. Přesvědčilo se 
o tom  sto padesát  návštěvníků. Je jen ško-
da, že rozloučit se s prázdninami nepřišlo 
více „Mutěňáků.“

Vladimír Trávník
předseda komise 
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Prázdniny ve farnosti 

Letošní prázdniny se ve farnosti nesly 
v pracovním duchu, a to jak uvnitř kostela, 
tak venku. Spousta farníků na vlastní kůži 
zakusila, co znamená rčení „je tam práce 
jak na kostele“. Několikrát se museli sejít 
muži, aby posunuli kostelní lavice ze strany 
na stranu kvůli průjezdu plošiny, kterou 
malíři k práci používali. Po dokončení vý-
malby kúru a předsíně se konal velký úklid, 
na který se sešli farníci napříč generace-
mi. Doufáme, že se v příštím roce podaří 
zrestaurovat i stropní obrazy, ale už teď se 
můžete přijít podívat, jak se interiér kostela 
prozářil.  Stále probíhají práce v okolí kos-
tela na projektu druhé etapy rekonstrukce 
opěrných zdí a schodiště u kostela. Kromě 
práce se ve farnosti i slaví. 1. září byly rov-
nou tři důvody k oslavě. Tento den farnost 
každoročně slaví výročí posvěcení koste-

la. Oslava tohoto výročí byla spojena i se 
slavností dožínek a odpoledne se farnost 
sešla na šestém farním dnu, který byl letos 
i oslavou kulatého životního jubilea pana 
faráře P. Putny. Krásné nedělní odpoledne 
tak strávili účastníci společnými hrami, 
povídáním, zpěvem, dobrým jídlem a pitím, 
pan farář přispěl k radosti všech výbornou 
zmrzlinou a kdo měl zájem, mohl v klubovce 
zhlédnout videozáznam z primiční mše svaté 
P. Putny v roce 2000. Ještě jednou tedy 
přejeme otci Františkovi hojnost Božího 
požehnání a vytrvalost v kněžské službě.

Blanka Přidalová
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STREET DANCE PRO VŠECHNY aneb HLEDÁTE KROUŽEK PRO SVÉ DĚTI?  

Máme otevřeno na 30 kroužků po celém Břeclavsku, Mikulovsku a Hodonínsku. Nemusíte 
děti nikam vozit, my jezdíme za Vámi. Výčet tréninků, kde všude taneční lekce probíhají, 
který den a v kolik hodin, naleznete na našich stránkách www.ncod.cz.

MUTĚNICE – KAŽDÉ ÚTERÝ 15:00 až 16:00 – Tělocvična ZŠ

Hodiny probíhají jednou týdně v pravidelný čas na stále stejném místě a navazují na sebe. 
Pokud však vynecháte nějakou lekci kvůli nemoci, nic se neděje, pomáháme dětem vše 
dohnat a neustálým opakováním choreografií se lehce chytí i ti, kteří nezačnou s kurzem 
od začátku hned v září. 
Nebude se dítě nudit? U nás rozhodně ne. Během školního roku si vyzkouší spoustu 
různých tanců a technik. STREET DANCE, na který se naše taneční studio zaměřuje, je 
totiž jen takový nadřazený pojem, jež pod sebou ukrývá nespočet zajímavých tanečních 
stylů. Z nejznámějších můžeme třeba jmenovat hip hop, dancehall, house, lockin, break 
dance a další.  Lektoři každou skladbu zvlášť natáčejí a videa dáváme na náš web. Naši 
svěřenci pak tedy mohou trénovat a procvičovat také doma a samy napomáhat svému 
zlepšování. 
Kurz máme rozdělen na dvě období – září až prosinec a leden až červen. Obě tato období 
jsou ukončena závěrečným projektem – vystoupením pro rodiče a veřejnost, na kterém 
děti předvedou choreografie, jenž se zvládly v tomto krátkém čase naučit.  Tanečky 
všech skupinek na sebe navazují a dávají tak něco přes hodinku dlouhý program. V létě 
pořádáme taneční tábory.

Naše motto: „V tanci není dobrých či zlých – tanec můžeš milovat nebo milovat nade vše!“

Za celé TANEČNÍ STUDIO N.C.O.D. srdečně zve a těší se Lenka Žůrková 
tel: 723 665 935 / ncod@seznam.cz / www.ncod.cz

v sobotu 7. 12. 2019 před radnicí
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Mutěnické vinařské dny 2019 

Ve dnech 6. – 8. září se konaly v místním 
amfiteátru Pod Búdama tradiční Mutěnické 
vinařské dny. Bohužel, již druhý rok za sebou 
nepřálo počasí.

V pátek, jako každý rok, se konalo divadel-
ní představení. Letošní kus obstaral Divadelní 
spolek ze Slavkova u Brna. Ve veselohře 
Doba kamenná se mezi řádky trefoval autor 
do dnešní doby. V osobách Všemohoucí-
ho a Šamana šlo při troše představivosti 
rozeznat naši politickou scénu, její některé 
představitele. Herci měli hru perfektně nastu-
dovanou, se zajímavými kostýmy a líčením. 
Protože i v pátek se diváci museli schovat 
před častými přeháňkami do stanu, ocenili 
kvalitní ozvučení, které zajistili technici Ton-
studia Rajchman z Dolních Bojanovic.

V sobotu 6. září od rána lilo jako z konve. 
Byl zrušen průvod a program začal přímo 
v amfiteátru úvodním přivítáním všech hostů 
i diváků místostarostou obce Milanem Mrá-
zem. Jako první se představily naše mažoret-

ky Dejna Mutěnice. Nejprve mladší a po nich 
starší. Kdo je viděl poprvé, určitě byl mile 
překvapen zaujetím a skvělým provedením 
svých vystoupení.

Následovalo zarážání hory, tentokrát kom-
pletně v novém složení s novým pudmistrem 
Miroslavem Svobodou, radním Antošem 
- Miroslavem Havlíkem a už vloni hrajícími 
Pavlínou Tesaříkovou (tetka), Milanem Dvo-
rackým (hotař) a Božislavem Žilkou ml. (po-
licajt). I režisér zarážání hory byl nový. Role 
se ujal znovu Trávník, tentokrát však Vladimír. 
Scénku jako i celý program doprovázela 
cimbálová muzika Slovácko ml. s primášem 
Petrem Maradou.

Potom přitancovaly na scénu dětské sou-
bory Mašlička a Súček z Mutěnic, Mužáci 
z Mutěnic, folklórní soubor Habřéci z Lovčic  
a folklórní část sobotního programu uzavřeli 
Mužáci z Lanžhota. Všechny tyto soubo-
ry a sbory přesvědčily, že zpívají, tancují 
s láskou a hlavně na vysoké úrovni. Většina 



23

těchto vystoupení  se konala za silnějšího či 
slabšího deště.

Okolo 18. hodiny nastoupily na naše kryté  
pódium sourozenci Hana a Petr Ulrychovi 
doprovázeni skupinou Javory beat. Něco 
více jak hodinu dokazovali, že i s přibývajícími 
roky kvalita jejich hlasu, elánu a projevu se 
vůbec nemění. Jen pro zajímavost je jim do-
hromady sourozeneckých 145 let! Zazněly 
skladby starší, nové a samozřejmě jejich 
největší hity: Modlitba, Jízda králů a další.

Tímto koncertem skončil program na 
jevišti a následně se ve stanu konala draž-
ba vín místních i okolních vinařů (celkem 
19 položek) a obřího hroznu, který připravili 
pracovníci VSV Mutěnice, s.r.o.

Dražba vynesla před odečtením nákla-

dů spojených s přípravou a provedením 
15 150 Kč. Výtěžek bude rozdělen mezi SOS 
Kočky, mažoretky Dejna a dovybavení ně-
kterého z dětských hřišť, a to rovným dílem.

Nakonec se ve stanu zpívalo a tančilo 
s cimbálovou muzikou až téměř do půlnoci. 
A ani déšť nikomu nevadil…

V neděli se stala již tradicí mše svatá 
sloužená přímo v amfiteátru za mutěnické 
vinaře a celou farnost. Tuto mši organizují 
vinaři sami, včetně přípravy a výzdoby. Velké 
poděkování patří Otci Františku Putnovi, mi-
nistrantům a kostelníkům. Po skončení mše 
svaté je vždy pro účastníky mše i kolemjdoucí 
připraveno malé občerstvení.

Za kulturní komisi a vinaře
Vladimír Trávník

 Putování slováckým vinohradem 2019   

V sobotu 12. října od 9,00 hodin se 
v katastru Mutěnic koná tradiční podzimní 
akce Putování slováckým vinohradem nebo 
taky lidově „burčákový pochod“. Znovu se 
očekává účast více než 15 000 návštěvníků, 
milovníků burčáku a vína.

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

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

Protože je „pochod“ celorepublikově 
známou akcí je pravděpodobné, že se zde 
mohou „objevit“ některé kontrolní orgány. Na 
prodejce – stánkaře spíše Česká obchodní 
inspekce (ČOI) a na vinaře Státní zemědělská 
a potravinářská inspekce (SZPI). Zaměřuje 
se na plnění podmínek a povinností, které 
musí výrobce vína při prodeji splňovat a řídit 
se jimi. 

Obec Mutěnice, jako pořadatel „po-
chodu“, zajišťuje základní podmínky pro 
fungování této monstrózní akce. Je to zdra-
votnická služba v místě, posílení vlakových 
spojů, telefonního signálu, elektrické sítě. Ve 
spolupráci s Policií ČR, místním strážníkem 
a dobrovolnými hasiči pak dopravní situaci, 
parkování autobusů, osobních aut a bezpeč-
nost u vlakových spojů či parkovištích.

Stánkový prodej byl svěřen osvědčené 
agentuře pana Radima Pečky. Její povinností 
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je rozmístění stánků, dodržování dohodnu-
tých pravidel, zajištění stanoveného počtu 
sociálních zařízení, dozor na rozhledně.  Po 
ukončení pak bezpečný odjezd prodejců 
a úklid svěřeného prostoru.

Pořadatel Obec Mutěnice apeluje na 
všechny vinaře, kteří budou ve svých skle-
pích a vinicích nabízet své výrobky, aby 
udržovali pořádek, zajistili si potřebný počet 
košů, nádob nebo pytlů na odpad, hlavně 
na kelímky a PET láhve. Připravený odpad 
pak bude v neděli ráno odvezen pracovníky 
technické skupiny obce.

Už v loňském roce byla u rozhledny Vy-
šicko kvůli bezpečnosti návštěvníků ostraha 
agenturou. V letošním roce bude rozšířena 
o zabezpečení míst, kde je zakázán stánkový 
nebo jakýkoliv prodej. Prodej vlastního vína, 
burčáku nebo jiných výrobků je povolen 
majitelům sklepů v Búdách a mimo sklepy 
majitelům vinic či pozemků. Nemilosrdně 
budou vykazováni prodejci z cest či okolí 
cest, kteří nesplňují výše uvedené.

Děkujeme předem za spolupráci!

Za pořadatele Vladimír Trávník

Svatokateřinské slavnosti vína 2019 
Spolek vinařů Búdy Mutěnice a mutěničtí vinaři 

zvou na X. ročník Svatokateřinských slavností vína

Místo konání: 

Mutěnické Búdy
Start: v 10 hodin

Vstupné 800 Kč v předprodeji obsahuje: skleničku, nosičku, mapku sklepů, 
ochutnávku v označených sklepích, svoz autobusem z okolních obcí, odběrové 
kupóny na víno, hodové menu kachna s knedlíkem a zelím, večerní besedu 

u cimbálu v amfiteátru Pod Búdama.

                       obsahuje mimo hodového menu všechno ostatní

V neděli 17. 11. v době od 9 do 12 hodin možnost nákupu vybraných vín ve sklepích 

Předprodej vstupenek na www.vinozmutenic.cz a www.wisomm.com
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Organizace v obci

SOKOL

Vážení a milí čtenáři, 
dovolte mi, abych Vás opět přivítal na těchto 

stránkách. Podzim se nám už pomalu vkrádá 
do našich příbytků, listy se zbarvují rudě a pří-
roda se chystá na zimní spánek. My jsme tady 
opět s informacemi, abychom Vám přiblížili, co 
jsme dělali přes prázdniny. 

Olympijský běh
Ve středu 19.6.2019 se uskutečnil na hřišti 

u ZŠ dětský olympijský běh, kterého se zú-
častnilo 48 dětí. Jedná se o celostátně orga-
nizovanou akci pro děti i dospělé, pořádanou 
Českým olympijským výborem.

My jsme ho uspořádali již počtvrté a část 
dětí běžela i v předcházejících ročnících. 
V letošním roce vyběhlo po celé republice  
74 348 běžců. Starší žáci běželi trať 1 000m, 
mladší 500m. Nebylo důležité dosáhnout nej-
lepší čas, ale přijít a zapojit se do sportování. 
Za svou účast byly děti odměněny drobnými 
upomínkovými předměty a čestným uznáním 
od Českého olympijského výboru.

Na závěr akce si mohly děti zahrát míčovou 
hru spikeball, což je hra podobná plážovému 
volejbalu, nehraje se přes nataženou síť, ale 

přes síťku uprostřed kruhové konstrukce. 
A souběžně  si mohly zahrát petanque, kdy 
se hází kovové koule co nejblíže určenému 
cíli. Vzhledem k tomu, že dané hry hrály děti 
většinou poprvé, tak kolem toho bylo hodně 
legrace. Ale během chvilky pochopily pravidla 
her a pak už se ve svých výkonech jen zlep-
šovaly. Počasí bylo slunečné a horké, nálada 
výborná. Děkuji všem spolupracovníkům 
a těším se na příští ročník.

MUDr. Jarmila Zámečníková

Konec cvičebního roku kroužek pro děti
Ještě vzpomenu rozloučení se školním ro-

kem 2018/2019, které letos proběhlo opět na 
hřišti pod tělocvičnou. S kroužkem volejbalu 
jsme v úterý 25. 6. našim malým sportovcům 
připravili odpoledne, které strávili trochu 
netradičně. Zahráli si hru petanque, baseball 
a stolní hokej. Nechyběly ani špekáčky, oheň 
a další dobroty. Rozloučení se cvičebním 
rokem jsme velmi hezky zakončili společným 
posezením a skotačením. Na konec jsme 
všem dětem popřáli krásné prázdniny a už teď 
se těšíme, jak se znovu setkáme v tělocvičně 
nejen při volejbalu. 
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Loutkové divadlo Kašpárek
Na konec školního roku jsme připravili 

v sobotu 30. 6. ve spolupráci se Sokolem 
Bzenec a loutkovým divadlem Kašpárek di-
vadelní představení „Perníková chaloupka“. 
Tímto chci ještě jednou poděkovat všem, 
kteří se na tomto velmi pěkném představení 
podíleli a pomohli připravit tuto akci pro naše 
nejmenší. Věříme, že se s Kašpárkem ještě 
v budoucnu v Mutěnicích setkáme. 

STOLNÍ HOKEJ V MUTĚNICÍCH !
T. J. Sokol Mutěnice vám přináší hokej, ale 

stolní, zvaný šprtec, který mnozí z vás znáte 
z dětských let v různých podobách. Jeho 
současná podoba je ohraničena pravidly 
a spadá pod organizaci Český svaz billiard-
-hockey. Ta je oprávněna organizovat a řídit 
soutěže jednotlivců i družstev v ČR, včetně 
mistrovství České republiky, a zabezpečovat 
státní reprezentaci v billiard-hockey. Stolní 
hokej je tradiční českou hrou s volně ulože-
nými hracími kameny uváděnými do pohybu 
malou hokejkou. Hra svou podstatou rozvíjí 
jednak manuální zručnost, jednak schopnost 
rychlé analýzy situace. Šprtec je vhodný pro 
mladší i starší hráče a hráčky. Přinášíme vám 
nyní tuto zábavnou hru, která chytí všechny 

soutěživé typy, a zveme všechny, nehledě 
na věk a pohlaví, do našeho oddílu! Máme 
v plánu zvládnout pravidla a techniku, bavit se 
na pravidelných trénincích, na které chceme 
občas zvát populární a zajímavé osobnosti, 
zahrát si celoroční interní soutěž o poháry, a to 
vše „prodat“ na turnajích po celé ČR, včetně 
kvalifikování se na Mistrovství ČR. 

Sledovat nás můžete také na faceboku Šprti 
Mutěnice a na https://sprti-mutenice.web-
node.cz/, kde budou k dispozici pravidelně 
čerstvé informace a fotky! 

Nehrajte u počítače, hrajte s námi!

Petr Švéda

Turnaj v plážovém volejbale
Na konec prázdnin jsme připravili pro fa-

noušky plážového volejbalu 4. ročník turnaje 
dvojic na pískovém hřišti v Kobylí. Do turnaje, 
který se po domluvě hrál dvoukolově každý 
s každým, se přihlásily čtyři dvojice. K vidění 
bylo celkem 12 setů, které se počítaly do ko-
nečné tabulky. Na krásném čtvrtém místě se 
umístila dvojice Jiří Balaštík a Tomáš Mičola. 
Třetí místo získala Zuzana Kratochvílová s ka-
marádkou Terkou. Na druhém místě se umístili 
domácí Alena a Zdeněk Sovadinovi. Triumf 
v celém turnaji si svými výkony zasloužila dvo-
jice Tomáš Šváb z Čejkovic a Zdeněk Chludil 
z Hovoran. Všem zúčastněným děkujeme 
za hru a sponzorům děkujeme za podporu 
volejbalu v Mutěnicích.

Na závěr Vám chci popřát šťastné vykro-
čení do nového školního roku, všem vinařům 
kvalitní a bohatou úrodu. Všem sportovcům ať 
se daří a dosahují těch nejlepších sportovních 
výkonů.

Tomáš Mičola, starosta jednoty
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Rodinné centrum Žofka

Tak jako vždy i letos Vám se začátkem 
babího léta Žofka přináší přehled nabízených 
aktivit pro školní rok 2019/2020 a krátké 
ohlédnutí za rokem minulým.

Maturita z anglič tiny v šestnácti? No 
problem! 

Novinkou loňského roku v Rodinném centru 
Žofka bylo otevření pěti skupin angličtiny 
Helen Doron English. A stejně jako mažoretky 
získávaly ocenění v celorepublikových 
soutěžích, tak i naši malí studenti angličtiny 
mají za sebou své první velké úspěchy.

Období února až č ervna je v centrech 
Helen Doron English ve znamení Cambridge 
Exams, mezinárodně  uznávaných testů , za 
nimiž stojí odborníci z prestižní University 
of Cambridge. A hádejte, co? Studenti 
Helen Doron English v nich dosahují 
výborných výsledků . Dů kazem toho je fakt, 
že šestnáctiletí studenti už zvládají anglič tinu 
tak dobř e, že z ní již nebudou muset skládat 
maturitní zkoušku, která by je č ekala až 
za ně jaké tř i roky. A to díky rozhodnutí 
Ministerstva školství, mládeže a tě lovýchovy, 
jež umožň uje ř editelů m stř edních škol uznat 
ně které Cambridge certifikáty jako náhradu 
profilové č ásti maturitní zkoušky. Kromě  
„odpuště né“ maturity však mů že certifikát 
z Cambridge pomoci jeho hrdým držitelů m 
i jinak. Např íklad př i př ijímacích zkouškách na 
stř ední č i vysoké školy. Zapů sobit mů že také 
na personalisty př i pohovorech v celé ř adě  
firem. A to nejen v Č esku. Cambridgeské 
zkoušky totiž celosvě tově  uznává více jak 
20 tisíc organizací, škol a úř adů . 

Letos poprvé se Cambridgských zkoušek 
zúčastnili také studenti z Helen Doron 

Mutěnice, k teř í se v dubnu vydali do 
Prostějova na písemnou i ústní část zkoušek. 
Své znalosti si jeli prověřit Mario Schilk, 
Katka Jochová a Vojta a Jarda Prchalovi. 
To bylo radosti, když všem přišly v červnu 
certifikáty přímo z Cambridge. Všichni 
naši studenti složili zkoušku s vynikajícími 
výsledky a my jim tak ještě jednou moc 
gratulujeme!

Za tým Helen Doron Hodonín a Mutěnice 
Zuzana Sochorová a Markéta Schilková

Úspěšné byly rovněž mažoretky DEJNA 
z Mutěnic. V polovině června se zúčastnily 
poslední soutěže sezóny 2018/2019.  Ta 
se pod názvem Světový pohár UMWC 
konala v Brně, kde se skupina Děti umístila 
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na 1. místě a Kadetinky obsadily 2. místo. 
Odměnou za usilovnou snahu v uplynulém 
roce byla pro děvčata malá oslava, na které 
dostala každá mažoretka vysvědčení. 

V druhé polovině prázdnin čekalo skupinu 
Dětí Mistrovství Evropy v maďarském Györu, 
kde se umístily na krásném třetím místě 
a koncem srpna zorganizovaly trenérky pro 
děvčata soustředění Ječmínek 2019, které 
se konalo v Osvětimanech. Dívky tančily, 
cvičily prvky gymnastiky, soutěžily, užily si 

spoustu legrace a také nacvičovaly novou 
sestavu pro příští sezónu.

Vystoupení mažoretek bylo také zařazeno 
na program Vinařských dnů. Škoda jen, že 
počasí nepřálo a dívky nemohly v průvodu 
ukázat kolemjdoucím krásné kostýmy.

Také v nadcházející sezóně čeká mažoretky 
Dejna spousta soutěží, vystoupení a tréninků- 
Nejbližší příležitost vychutnat si jejich 
vystoupení, budete mít na Prvorepublikovém 
odpoledni 19. října. Těšíme se na Vás!
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A co ještě Žofka připravuje?!
Pro všechny, kteří mají šikovné ruce a chuť 

něco si vyrobit, otevíráme i letos kroužek 
Tvoření. Ten je určený žákům od třetí třídy. 
První hodina se bude konat v pondělí 7. října 
od 14.45 do 16.15 hodin a potom každé 
následující pondělí. Nově pod vedením 
Terezy Jedličkové.

Pro divadelní příznivce nabízí RC Žofka 
zájezd do Žižkovského divadla Jár y 
Cimrmana v Praze na představení Dlouhý, 
Široký a Krátkozraký a zájezd do Městských 
divadel Brno na derniéru představení Děsnej 
pátek. Pro nejmenší a jejich rodiče budou 
v prostorách rodinného centra a kulturního 
domu od poloviny září otevřeny dva programy, 
o kterých více informuje přiložený letáček.

Prodat či nakoupit dětské oblečení, kola, 
brusle aj. budete mít možnost 3. a 4. října, 
kdy v prostorách kulturního domu proběhne 
podzimní dětská burza.

Do dvacátých let minulého století se 
s námi přenesete na druhém ročníku 
Prvorepublikového odpoledne, kde znovu 
zahraje Petr Varmuža a jeho Eager Swingers. 
Těšit se můžete i na dobový fotokoutek, již 
zmíněné vystoupení mažoretek a občerstvení 
s nabídkou vín od místních vinařů.

V závěru roku již tradičně provoní náves 
před radnicí perníčky a svařené víno při 
Slavnostním rozsvícení vánočního 
stromu. Letos se uskuteční 7. prosince.

Jsme tu pro Vás! Rodinné centrum Žofka

Rodinné centrum ŽOFKA Mutěnice / Brněnská 777, Mutěnice

Haló děti, pojďte mezi nás! Budeme si hrát, tvořit, zpívat a tancovat.
Naučíme se nové básničky a seznámíme se s kamarády. 

Cvičení pro nejmenší 
Začátek PO 16. 9. 2019 od 8:30 do 12:00 hod. (v daném čase můžete přijít a odejít 

dle možností) a další následující pondělky.

Kurz je určen pro děti, které nechodí do školky, od 6 měsíců do 4 let.
Děti si něco malého vytvoří. Kdo nebude chtít,  může si hrát. Pak uklidíme hračky a všichni si 

spolu říkáme básničky, říkanky, zpíváme písničky a „promasírujeme si nožičky“ na opičí dráze.
Program probíhá v prostorách Rodinného centra ŽOFKA – kolem vstupních schodů do ZŠ 

dále dozadu, vchod za jídelnou po schodech, označené boční dveře.

Protáhni své tělíčko 
Začátek ČT 19. 9. 2019 od 9:30 do 10:45 (konec dle domluvy) a další následující čtvrtky.

Kurz je určen pro děti od 1 roku do 4 let. Děti si zacvičí na básničky, spolu s rodiči připra-
víme a překonáváme opičí dráhu. Po jejím zdolání následuje volné hraní a pak zklidnění s 

„padákem“. Program probíhá při hezkém počasí na hřišti U PRESU (dle domluvy), při nepří-
znivém počasí v zasedací místnosti na Kulturním domě (na koberci).

Těší se na vás teta Simona s opičkou ŽOFKOU



30

V letošním roce uspořádal spolek Mutěnská 
hora již čtvrtý ročník pravidelné kulturní akce 
Noc Pod Mutěnsků horů, která se tradičně 
uskutečnila v amfiteátru Pod Búdama. Tato 
akce probíhá pravidelně v termínu 5. - 6. 
července. V originálně vyzdobených stáncích 
každý z vinařů představil svá nejlepší vína, 
která nabízel návštěvníkům. Ti mohli ochutnat 
od dvanácti místních vinařů a firem více 
jak 100 vzorků kvalitních moravských vín. 
Atmosféru akce dotvářela hudba cimbálové 
muziky Slovácko mladší. Večerní zábavu pak 
dovršilo vystoupení profesionální brněnské 
kapely Kanci Paní Nadlesní. V letošním roce 
byla v jednorázovém vstupném zahrnuta 
neomezená celodenní ochutnávka vín, 
hudební program, sklenička a katalog. 
Věříme, že si všichni návštěvníci akci užili 
a příští rok se opět v červenci uvidíme.

Chtěli bychom touto cestou již nyní 
informovat všechny vinaře, že Tradiční 
výstava vín se v příštím roce uskuteční 
v sobotu 16. května 2020.  V letošním roce 
proběhne také další ročník "Silvestrovského 
koštu svařáků", který se uskuteční dne 
31. 12. 2019 před radnicí.  Více informací 
ohledně výstavy vín a dalších plánovaných 
akcí sdělíme v dalším vydání měsíčníku a na 
facobookových stránkách našeho spolku 
Mutěnská hora. Závěrem přejeme všem 
vinařům co nejlepší počasí do sklizně, aby 
mutěnická vína letošního roku byla lahodná 
a kvalitní, a aby si našla své zákazníky 
i v dnešní silné konkurenci.

za spolek Mutěnská hora 
Marek Ištvánek

Vinařský spolek Mutěnská hora
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FANYNKA

Zatímco děti měly prázdniny, naše 
spolková činnost nezaznamenala žádné 
přerušení.  Scházeli jsme se i během dvou 
nejteplejších letních měsíců, abychom 
pilovali program na nadcházející vystoupení 
souborů, připravili klubovnu pro hudební 
kurzy a provedli údržbu nástrojů a krojových 
součástí.  Samozřejmostí je práce s dětmi na 
letním táboře. 

Letošní čt vr t ý ročník př íměstského 
tábora, jehož hlavním organizátorem 
spolek Cimbálová muzika Fanynka a Verbíři 
z Mutěnic je, probíhal opět ve dvou týdenních 
turnusech. Děti ve věku 5-12 let se scházely 
každé ráno před osmou hodinou u klubovny 
skautského oddílu Jižní kříž na hřišti Pod 
Búdama. Zde měl kocour Nebojsa vždy 
př ipraven program na celý den až do 
sedmnácti hodin.  Třebaže se jednalo o tábor 
s folklorní tematikou, přišli si na své také 
sportovně založené děti, výtvarníci či turisté. 
V rámci celotáborové hry jsme navštívili 
nejen Starý kvartýr v Lužicích, ale také 
Znojemské podzemí, Merlinův kouzelný svět 
ve Chvalovicích, kde jsme mimo jiné lákavé 
atrakce vyzkoušeli hlavně sešup do vody 
a lanové centrum.  A nakonec jsme zavítali na 
novou rozhlednu do Kobylí a na discgolfové 
hřiště.  Nesměla chybět bojová hra Dobývání 
pevnosti, vodní bitva, táborová olympiáda, 
noční vycházka s dobrodružstvím pro starší 

děti, výtvarná soutěž, kimovy hry, návštěva 
stájí a jezdeckého klubu, ani opékání buřtů. 
Za každý splněný úkol nebo vyhranou 
soutěž dostal táborník do plátěného pytlíku 
hliněnou kuličku a ti nejlepší nasbírali i dvě 
či tři skleněnky podle obtížnosti jednotlivých 
kol soutěže.  Zázemí devíti vedoucím 
a instruktorům, kteří po celých 14 dní na 
táboře s dětmi pracovali, poskytla Ubytovna 
pod Vinohradama, kam se při nepřízni počasí 
přesunula i část programu.  Odvážné děti, 
které si chtěly užít ještě větší dobrodružství, 
se zúčastnily večerní vycházky na místní 
rozhlednu, odkud po skupinkách odcházely 
za svitu „bludiček a houkání sýčka“ směrem 
k základně.  A jak jinak -  mohly strávit noc bez 
rodičů na ubytovně, než na pořádné dřevěné 
patrové posteli jako na skutečném táboře.  
Toto možnost využilo 21 malých dobrodruhů, 
někteří i dvakrát, neboť pro velký úspěch se 
akce, samozřejmě s menšími obměnami, 
opakovala. A protože se mezi instruktory 
i dětmi sešlo hned několik výborných 
zpěváků a muzikantů, nebyla samozřejmě 
o písničku nouze, a o legraci už vůbec ne.  
Tábora se zúčastnilo celkem 52 místních 
dětí, ale i pár přespolních, které mají 
v Mutěnicích třeba babičku s dědou.  

 Letní putování s Nebojsou jsme zakončili 
v  sobotu 20. čer vence v podvečer 
vystoupením souborů Súček a Mašlička 
na předhodovém zpívání v Josefově.  
A v srpnu jsme na dvou řádných zkouškách 
oprášili naše nacvičená pásma, abychom 
je mohli předvést také doma v programu na 
Vinařských dnech. 

Ráda bych za náš spolek poděkovala 
obětavým lidem, se kterými se nám nejen 
během prázdnin dobře spolupracovalo - 
jednotlivcům, spolkům i sponzorům.
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Děkuji  p. Marku Ištvánkovi a společnosti 
ARONA,  s.r.o, manželům Němcovým – 
Ubytovna pod Vinohradama,  p. Marku 
Zimolkovi, p. Přemyslu Rozehnalovi,  Štěpovi 
Komínků a skautskému oddílu Jižní kříž, p. 

Blance Lokajové, p. Petru Blahovi  p. Karlu 
Růžičkovi  a FK Mutěnice. Velký dík patří 
také rodičům dětí, kteří naši činnost jakkoliv 
podporují. 

Jana Ševčíková

Pravidelné zkoušky folklorních souborů budou ve šk. roce 2019/20 každé úterý v KD:
16:00 Súček (děti od 5 let) 

p. Svobodová,  tel. 602 178 975

16:45 Mašlička (školní děti) 
p. Hubalíková, tel. 777 974 966 

17:30 Malá cimbálka
p. Strýček, tel.776 664 483

18:15 Velká cimbálka 
p. Strýček, F. Bravenec ml. 

18:00 - 19:00 Verbíři 
(6-15 let), lektor p. Hrubý, p. Ševčíková 
777 979 347
 
Výuka na hudební nástroje

úterý, čtvrtek 13:30 
housle, flétna (dle rozvrhu)  - p. Strýček

cimbál středa 15:30 - p. Baťka
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ZE SKAUTSKÉ KRONIKY
Tábor
Po dlouhém a místy strastiplném roce, 

kdy se náš oddíl postavil na vlastní nohy, 
a to nutno podotknout úspěšně, nastal 
čas na událost, jež je vyvrcholením celého 
skautského roku – tábor. Přípravy na něj 
probíhaly již od Nového roku, ta pravá zábava 
však měla teprve přijít. A tak jsme se v neděli 
14. 7. rozloučili s rodiči, s postelí, s teplou 
sprchou a vůbec s komfortem normálního 
života a vydali jsme se na dalekou cestu 
k Holicím u Pardubic.

Od př íjezdu a klasicky chaotického 
zabydlování jsme se už mohli pokojně 
věnovat táborovému životu. A co se na 
takovém táboře děje? Velká spousta 
zajímavých věcí. Od nejrůznějších bojovek, 
her a stezek odvahy, přes večerní táboráky, 
nástupy a další skautské věci až po rozvoj 
dovedností třeba se sekyrou, s mapou, 
poznávání přírody nebo střelba. Zkrátka věci, 

které si doma na gauči nezkusíte. 
Dětem se zde totiž naskytne unikátní 

příležitost zažít dobrodružství nebo si 
vyzkoušet to, na co by jinde zřejmě nenarazily. 
A pokud se např. s výše zmíněnými činnostmi 
již dříve setkaly, mají možnost se předvést 
před kamarády. S těmi zde totiž každý může 
nalézt unikátní partu lidí, kteří mají stejné 
zájmy, smýšlení a nadšení. A není neobvyklé, 
že ve skautu a zejména na táborech, vznikají 
přátelství na celý život. A navíc, tohle vše se 
netýká jen dětí, ale také vedoucích a starších 
členů, bez kterých by to nešlo.

Takže takovými a mnoha dalšími věcmi 
jsme si na táboře 14 dní žili. A z doslechu 
od rodičů můžu říct, že o něm děti ještě 
doteď vykládají. Rozepisovat vše, co se na 
táboře dělo by bylo opravdu nadlouho, pokud 
by vás to však zajímalo, můžete navštívit 
naše webové stránky, kde je každý den 
dopodrobna zapsaný www.jiznikrizmutenice.
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skauting.cz/.Můžete též navštívit naše fb 
stránky Junák Jižní kříž Mutěnice, kde 
naleznete spoustu fotek i info o aktuálním 
dění o oddíle. 

Dění v oddíle
Oddíl Jižní kříž tento rok oslaví svou 

12letou existenci. Za tuto dobu se v oddíle 
toho změnilo celkem dost. My, nynější 
vedení, jsme neskutečně rádi, že junák 
v Mutěnicích funguje a že můžeme dětem 

nabídnout atraktivní a aktivní trávení volného 
času, ve kterém se svojí partou kamarádů 
dostanou příležitost zažít něco nového. 
O tom, že skauting děti baví a taky je něco 
naučí, svědčí fakt, že v tomto skautském 
roce se bude registrovat o 10 dětí více 
než v  tom minulém. Děkujeme tímto všem 
dětem, rodičům a příznivcům junáka, že tu 
s námi jsou! 

Matěj „Ťapka“ Šucha

SAM
Letní tábor
Tak jako každý rok i letos spolek SAM 

Mutěnice, z.s. pořádal o prázdninách letní tábor 
pro děti ve věku od 7 do 14 let. V letošním roce 
jsme se vrátili do námi známých Starých Hutí, 
ovšem na jiné tábořiště, než na které jsme jezdili 
v minulosti. Táborová základna „Pod Širokým 
dubem“ odpovídala hygienickým požadavkům 
pro početnější skupinu lidí - 63 lidí, z toho 
44 dětí. Ty si taky v průběhu tábora přijela 
zkontrolovat návštěva z Krajské hygienické 
stanice v Kroměříži a stejně jako minulý rok jsme 
prošli bez problémů. 

Autobusem jsme z Mutěnic vyjeli v neděli 
28. července trasou Dubňany – Svatobořice – 
Kyjov – Bohuslavice – Jestřabice – Koryčany 
– Stupava – Staré Hutě. Hned po výjezdu 

z Mutěnic nás na cestě zastavil podivný muž 
jménem Elwin, který nastoupil do autobusu 
a vysvětlil nám, že je to on, kdo nás svolal 
k dobrodružství, které nás čeká. Místo Starých 
Hutí, jsme ovšem vysedli ve světě Erathia, kde 
se odehrával celý táborový příběh. Poznali jsme 
zde různé rasy, bytosti, postavy a prožili mnoho 
tajemných událostí, ale o tom všem Vám určitě 
děti doma již povyprávěly. 

Chtěli bychom poděkovat rodičům za důvěru 
v nás vloženou a taky velké poděkování patří 
všem sponzorům, kteří nám pomohli jak už 
finanční či materiální formou.

No a nám nezbývá nic jiného než po krátkém 
vydechnutí po letošním táboře, začít plánovat 
tábor na rok 2020. 

Kolektiv vedoucích tábora
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Dětský den Mysliveckého spolku Zemeňák Mutěnice

V sobotu 24.8.2019 se uskutečni l 
Dětský den Mysliveckého spolku Zemeňák 
Mutěnice. Jako zázemí akce si spolek 
vybral překrásné prostředí rybníka a srubu 
p. Kmenty na Zbrodě.

 Celou akci zahájilo troubení mysliveckých 
signálů na bor l ici provedené vnukem 
jednoho z členů spolku. A pak se už 
rozběhl zajímavý program, jenž zahrnoval 
nejen ukázku práce loveckého psa, ale 
také střelbu ze vzduchovky, z luku, kuše 
a praku, dále hod na kuželky, chůzi na 
chůdách a v neposlední řadě poznávání 
zvěře z mysliveckých preparací.

Na závěr malé účastníky čekal rybolov 
s projížďkou na loďce a opékání špekáčků. 
Jako vloni samozřejmě nesměla chybět 
sladká odměna, medaile a diplom.

Po celé odpoledne bylo př ipraveno 
občerstvení nejenom pro děti, též pro jejich 
dospělý doprovod a pořadatele.

Přestože byla účast menší než v minulém 
roce, dle ohlasů se dětský den velmi 

v ydař i l. Překážkou neby la ani menší 
bouřka. Všem, kteří se na přípravě akce 
podíleli, patří velké díky. Za rok zase na 
shledanou!

Za Myslivecký spolek Zemeňák Mutěnice
Martin Králík

SDH Mutěnice informuje

Konec rozpáleného léta, podzim se hlásí 
o slovo, prší, teploty spadly pod tropickou 
30 a hasiči si mohou oddechnout, že riziko 
požárů polních porostů už není tak vysoké, 
bouřky a průtrže s ničivým přívalem vod poleví, 
a vše se vrátí do normálu. Ty bouřky byly v létě 
opravdu nevyzpytatelné a naše jednotka musela 
zasahovat nejen u nás v Mutěnicích, ale i v okolí.

Malé ohlédnutí patří také letní akci, kterou 
jsme uspořádali společně se spolkem MOTO 

Mutěnice a to -Zahájení prázdnin pro malé i velké 
dne 29. 6. 2019. Byla to velmi vydařená akce, 
která přilákala rodiny, které s námi strávily hezké 
odpoledne. Každý závodivý koutek i atrakce 
měly své nadšence a ukázka záchranářů 
z SDH Žarošice i hašení požáru naší jednotky 
sklidily velký aplaus, ovšem, musím přiznat, 
že největší radostí byla opět "pěna", která 
všechny děti potěšila. Velké poděkování patří 
všem našim sponzorům, bez kterých by se to 
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takhle nevydařilo: SPEHO s.r.o.; Barvy, laky 
Přemysl Rozehnal; Obec Mutěnice; Stavební 
firma Hodonín; František Repík-zámečnictví; 
JONAL Peugeot Hodonín; POPP zastřešení 
Velké Bílovice; Marek Šrůtka s.r.o.; Restaurace 
Mutěnka; Bufet Záchranka; Restaurace Pod 
Bůdama; Marek Mazuch Lužice a taky všem 
hasičům a motorkářům, kteří se na přípravách 
a průběhu podíleli.

V měsíci červnu byli někteří z nás v Hodoníně 
na oslavě 150. výročí SDH Hodonín, dostali jsme 
pozvání na Retro soutěž do Dolních Bojanovic, 
stihli jsme dozorovat akce v našem amfiteátru, 
a samozřejmostí je, že naše zásahová jednotka 
byla připravena vyjet k požárům i k technickým 
pomocem.

22.6. - Hovorany 
- tech. pomoc (průtrž mračen)

1.7. - Mutěnice 
- tech. pomoc (průtrž s krupobitím) 

20.7. - Šardice 
- požár strniště

1.8. - Mutěnice 
- tech. pomoc - vyvrácené stromy - 3 místa 

Další velkou akcí měl být "Memoriál Radomíra 
Blažka -Ocelový hasič" 14. 9. 2019, na kterou 
jsme se v průběhu roku připravovali, ale bylo 
nutno tuto soutěž odvolat pro minimální počet 
přihlášení závodníků - škoda, ale nevzdáme 
to a pro příští ročník se posnažíme ještě 
o větší osvětu, aby se tato soutěž dostala 
do širšího povědomí. Čas tedy využijeme 
jinak, zorganizujeme společnou brigádu, kdy 
dostavíme zídku u přístřešku, přebrousíme 
a nalakujeme stoly, nevyhneme se ani úklidu 
garáže a půdní vestavby.

V minulém zpravodaji jsem slíbila, že se víc 
rozepíšu o našich malých nástupcích. Kroužek 

Mladý hasič čítá k dnešnímu datu 29 malých 
nadšenců, kteří se snaží poprat s dovednostmi 
a vědomostmi, které budou potřebovat, až 
budou jezdit na závody. Dohromady se kluci 
i holky scházejí ve čtvrtek odpoledne v hasičce, 
aby pochytili a potrénovali co nejvíce, učí se 
běhat na čas různé vzdálenosti, překážky, 
smotávat hadice, spojovat je a hlavně se nebát, 
že se umažou nebo namočí. Moc je to baví, 
jsou snaživí. Nyní začal nový školní rok, a tak je 
možné, že se jejich řady ještě rozšíří a přivedou 
si sebou další kamarády. V kroužku se jejich 
výchově věnují: Alena Forchová, Kateřina 
Skočíková, Kateřina Kramářová, Rosťa Konečný 
a i náš velitel Robert Forch - pokud by bylo 
potřeba, pomohou ochotně i další.

Na podzim se velká část našich členů 
zúčastní "Burčákového pochodu "a zase 
budou pomáhat s organizováním na odstavných 
parkovištích, budou dozorovat i vlakovou 
zastávku, bezpečnost v kolejišti, aby nástupy 
a výstupy účastníků pochodu byly bezpečné.

Závěrem mi dovolte, abych vám popřála 
krásné babí léto, podzim plný barev a plno 
úžasných zážitků.

Ivana Blahová
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Charitní pečovatelská služba Hodonínsko

pracoviště Mutěnice

Jak to chodí na káčku? 

Zvoní z vonek… sociá ln í  pracovnice 
kontaktního centra na malé obrazovce 
videozvonku zběžně kontroluje, v jakém stavu 
je příchozí a míří ke vstupním dveřím otevřít. 
Pro pracovníky je nebezpečné pouštět do 
zařízení silně intoxikované nebo na první pohled 
agresivní osoby, zvláště pokud je neznají. 
Příchozí paní prosí o pomoc, blondýna ve 
středních letech je v k-centru poprvé, nikdy by 
ji nenapadlo, že se tady kdy ocitne, rozpláče 
se, omlouvá se, občerstvení odmítne, papírový 
kapesník si bere.. začíná své vyprávění tím, 
že už delší dobu sleduje změny v chování 
svého dospívajícího syna, přestal chodit do 
školy, už s ní skoro vůbec nemluví, stýká se 
s podivnými lidmi, odchází z domu v průběhu 
noci, doma se začaly ztrácet peníze a včera 
mu našla v kapse bundy injekční stříkačku 
a nějaké věci, o kterých neví, k čemu slouží, 
a popisuje jednotlivě balené lihové tampony 
používané před vpichem k zamezení zanesení 
infekce do žíly. Vysokoškolsky vzdělaná sociální 
pracovnice s psychoterapeutickým výcvikem 
poskytuje odborné sociální poradenství, 
paní odchází o poznání klidnější, protože se 
jí dostalo pochopení, podpory a informací, 
které potřebovala k tomu, aby se v situaci, 
která nastala, mohla zorientovat. Děkuje, 
domlouvá si další schůzku, z kabelky vytahuje 
peněženku, aby zaplati la za proběhlou 
konzultaci. Pracovnice ji ujišťuje, že všechny 
služby jsou zdarma. Protože je úterý, den, 
kdy se pracovnice kontaktního centra objevují 
v terénu, připraví si batohy označené logem 
vážky. Mají v nich dostatek čistých injekčních 

stříkaček a zdravotnický materiál potřebný 
k aplikaci drog, díky němuž se výrazně snižuje 
riziko přenosu infekčních chorob v populaci – 
nejen mezi uživateli drog, ale v celé populaci, 
protože uživatelé drog jsou v běžném kontaktu 
s námi všemi, nejsou nikde izolováni. Do batohu 
se musí vejít také informační letáčky a brožurky 
a především speciální malý kontejner na použité 
injekční stříkačky, které mohou být zdrojem 
nebezpečné infekce a nepříjemného poranění. 
Pracovnice kontaktního centra v terénu poctivě 
procházejí riziková místa v Hodoníně i v okolních 
obcích a sbírají pohozené injekční stříkačky, 
ročně přepraví pinzetou do kontejneru téměř 
tři stovky kusů stříkaček nalezených na běžně 
přístupných veřejných místech a přispívají 
tím k ochraně zdraví obyvatel hodonínska 
a k bezpečnějšímu životnímu prostředí pro nás 
všechny. Pracovnice kontaktního centra jsou 
k dispozici všem lidem ohroženým závislostí na 
návykových látkách, uživatelům drog a jejich 
blízkým, pracují v kontaktním centru i v terénu 
nejen v Hodoníně, všechny služby poskytují 
zdarma, anonymně a mlčenlivost je pro ně 
samozřejmostí.

PhDr. Táňa Faltisová, 
vedoucí Kontaktního adiktologického 

centra Vážka Oblastní charity Hodonín
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S P O R T
Fotbal

Abychom udrželi fotbal v Mutěnicích na 
úrovni, na kterou jsme si všichni tak nějak 
zvykli, vstoupili jsme do nové fotbalové 
sezóny s jednou výraznou změnou. Na stále 
se snižující počet hráčů v dorostu i žácích 
jsme byli nuceni reagovat, a tak jsme se 
minimálně na letošní sezónu spojili s oddíly 
z Dubňan a Svatobořic - Mistřína a vytvořili 
společné družstvo v kategorii dorostu a žáků. 
Ve fotbalovém prostředí to není nic nového 
a v podstatě jsme hlavně u žáků neměli 
jinou možnost. Snad to bude pro všechny 
fanoušky brzy zcela samozřejmé a budou 
nám fandit stejně jako doposud. U dorostu 

jsme díky tomu mohli postoupit do krajského 
přeboru, a tak snad brzy vychováme dalšího 
Čepila, Kupčíka nebo Holešinského… 
Talenty tam rozhodně máme!

Přípravky, a to jak mladší, tak i starší, 
se vrátily do okresního přeboru a mají 
za sebou zatím jediný, a to vítězný zápas 
starší přípravky v Lužicích. Hlavně v mladší 
přípravce (ročníky 2011 a mladší) máme 
širokou základnu, a tak se opět díváme do 
budoucna s optimismem. Dostatek dětí je 
totiž i ve školičce, která už nám také několik 
roků funguje a je stále více populární. Pořád 
cítíme velký zájem od těch nejmenších, 
a proto jsme rádi, že se k nám přidávají další 
trenéři z řad rodičů. Kdo jiný by také měl 
na první krůčky svých ratolestí dohlédnout. 
Tréninky školičky bývají zatím v úterý, další 
trénink bude zřejmě ve čtvrtek. Informace 
jsou též na facebooku FK Mutěnice mladší 
přípravka (příp. školička). U přípravek nám 
od letošní sezóny vypomáhá kvalitní a hlavně 
vyškolený trenér Radek Trávník, rodák 
z Mutěnic, takže snad dostaneme výkonnost 
našich nejmenších ještě na vyšší úroveň. 
Nebojte se mezi nás přijít! Těšíme se na Vás  

Mladší žáci (trenér Vojtěch Pavelka 
a Jindřich Pavelka) nevstoupili do své 
soutěže příliš dobře, když doposud vyhráli 
jediný zápas. Bohužel už v této kategorii 
nám skončilo z různých důvodů několik kluků 
a i přes doplnění z Dubňan a Svatobořic (ale 
pouze 4 kluci) musíme žáky posilovat kluky 
z přípravky, což se pochopitelně na hřišti 
projevuje. Střelecky se daří zatím hlavně 
Tobiáši Chytilovi, který se trefil 3x, Max 
Zvědělík, který si nešťastně zlomil ruku, Trénink starší přípravky 
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Tonda Burian, Mário Škreptač a Štěpán 
Koláček přidali 1 branku.

Starší žáci (trenéři Marek Mokruša 
a Miroslav Foltýn) mají naopak po spojení 
dostatečný počet hráčů a také své 3 úvodní 
zápasy suverénně ovládli. Zpátky na zem je 
ale vrátila dvě poslední utkání v Rajhradu a na 
Svratce, která bohužel těsně prohráli, a tak 
kluci musí v dalších zápasech zabojovat. 
Přesto se jedná o zřetelné zlepšení proti 
loňské sezóně, a pokud kluci v nasazení 
vydrží, určitě nebudou řešit sestupové 
starosti jako před rokem. Prozatímní střelci: 
8x Martin Hrabina a František Podéšť, 5x 
Lukáš Konečný, 4x Filip Šalša, 3x Jindřich 
Žurovec, 2x Lukáš Mokruša.

Mladší dorostenci (trenéři Jaroslav 
Munzar, František Grmolec a Miroslav 
Brunclík) se v Mutěnicích vytvořili znovu po 
šesti letech, jelikož právě tolik času uplynulo 
od naší poslední účasti v krajském přeboru 
dorostu. V mužstvu jsou kluci opravdu ze 
širokého okolí, od Prušánek a Čejkovic až po 
Svatobořice. Zdá se ale, že vytvořili dobrou 
partu, protože zatím všechny zápasy vyhráli! 
Jsme rádi, že právě kluci z Mutěnic patří mezi 
největší tahouny, vždyť Matyáš Lamáček 
vstřelil už 3 branky a Filip Hajduch kromě 
řady finálních přihrávek skóroval 2x.

Vstup do soutěže v yšel i  starším 

dorostencům (trenéři František Lamáček 
a Jan Ševela), kteří rovněž zatím všechny 
zápasy vyhráli! Hlavně poslední zápas 
v Boskovicích udělal všem velkou radost, 
neboť jak mladší, tak i starší dorostenci 
vstřelili vítěznou branku v poslední minutě 
hry! V úvodu září hlavně Marek Mokruša, 
který dal už 10 branek a má tak průměr 
2,5 branky na zápas! Jeho útočný parťák 
Lukáš Čerňan přidal 6 branek, a tak je 
hned zřejmé, co je největší silou mužstva. 
I bez delší přípravy si zatím kluci v dorostu 
i s trenéry sedli, a tak doufejme, že z toho 
budou těžit hlavně seniorská mužstva všech 
zapojených oddílů.

Ženy zv ládly svůj úvodní zápas na 
jedničku, když porazily nováčka soutěže 
z Bezměrova (okr. Vyškov) vysoko 10:1. 

O branky se postaraly Kateřina Ivičičová 
(4), Yvonne Jansová (2), Hana Svobodová 
(2), Monika Jakubčíková (1) a letní posila 
Gabriela Vavřinová (1), jinak známá fotbalová 
rozhodčí. Právě to, že se dař í hlavně 
Radku Pešovi doplňovat mužstvo o nové 
tváře, je předpokladem toho, že se ženský 
fotbal v Mutěnicích bude hrát i nadále. 
Přestože se ženský fotbal v Mutěnicích může 
pořád opřít o tradiční opory jako Romanu 
Novákovou nebo Lenku Lamáčkovou, bez Starší dorost Dubňany-Mutěnice 

Ženy
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holek z okolí by určitě dávno zanikl. I přes 
snad nejlepší fotbal, jaký holky ve své historii 
nyní produkují, zatím návštěvy nedosahují 
výše z let, kdy ženský fotbal u nás vznikl. 
Holky by si ale slušnou návštěvu určitě 
zasloužily. Tak přijďte…

A-mužstvo (trenér V. Linhart, asistent 
J. Joch) v létě opustil hrající trenér Martin 
Doležal a dále Jaromír Valenta, kteří oba 
přešli k ambicióznímu účastníkovi I. B třídy 
do Šardic. Bohužel se do přípravy nezapojil 
pro zdravotní problémy ani Michal Bíza, 
a až v posledních dnech jsme přivítali snad 
konečně plně uzdraveného Patrika Lamáčka. 
Úvod podzimu nám právě díky zranění řady 
hráčů nevyšel plně podle představ, ale snad 
je třeba návrat právě zmíněného Patrika 
Lamáčka, který nejprve přispěl brankou 
k remíze v Krumvíři a poté rozhodl jedinou 
brankou zápas doma Moravskou Slávií Brno, 
právě tím hlavním impulsem ke zlepšeným 
v ýkonům áčka. S posi lami Mar t inem 
Schüllerem (20 let, přišel z MSK Břeclav) 
a navrátilcem ze Starého Poddvorova 
Adamem Michnou nám patří díky mírně 

aktivní bilanci po sedmi odehraných kolech 
6. místo, což není zase úplně špatné. 
O branky se znovu starají hlavně kromě 
Patrika Lamáčka také Dalibor Koštuřík (3) 
a Marcel Čepil (2 branky), které doplnili 
jednou trefou Lukáš Trávník, Hynek Maršálek 
a Luboš Kupčík. V bráně se slušně uvedl 
další novic Michal Gebhart, který k nám 
přišel z Hovoran (opačnou cestou putoval 
Richard Konečný), který vychytal už dvě nuly.

Závěr
Závěrem mě dovolte poděkovat všem těm, 

kteří nám s fotbalem v Mutěnicích pomáhají 
a podporují nás. Celý areál Pod Búdama by 
si zasloužil určitě další investice, což se snad 
v nejbližších letech podaří. Dobrým počinem 
je jistě nová studna z Kačince, která zajišťuje 
dostatek vody pro zavlažování. A na kvalitním 
pažitu je to pochopitelně vidět.

Všem mutěnickým občanům přejeme 
krásný podzim a pokud si najdete cestu do 
našeho sportovního areálu, budeme jenom 
rádi.

Petr Blaha

INLINE

FmSportfest, Inline24

To, že je v Mutěnicích spoustu nadaných 
spor tovců, je dobře známo. Jedním 
z takových úspěchů je také vítězství čtyř 
mladých sportovců na jednom ze závodů 
sportovního festivalu FmSportfest, Inline24. 
Každoročně pořádaný závod Inline24 je 
vyhrazen nejen pro bruslaře z celé České 
Republiky. Tato akce letos připadla na 
15.-16.června. Jedná se o dvaceti čtyř 
hodinový závod kolem přehrady Olešná. 

Okruh kolem přehrady je dlouhý 4,5 km. 
Myšlenkou celého závodu je vyzkoušet 
a pokořit své hranice, sáhnout si až na 
dno svých sil a porovnat zkušenosti a síly 
s ostatními bruslaři. A právě to zaujalo kluky 
z Mutěnic a okolí: Davida Šoltu, Mikuláše 
Holešínského, Šimona Chorváta a Vojtěcha 
Hodese. Měla to bý t jej ich premiéra 
a nevěděli co od závodu čekat, proto se 
radši na závod připravovali už předem. Po 
přidělení závodního čísla a čipu už nebylo 
cesty zpět. Jediné, co měli, bylo jejich 
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odhodlání a touha po vítězství. Dopoledne 
15.6. závod odstartoval. Ovšem nejenom 
samotný okruh byl vyčerpávajícím faktorem. 
Jízda na přímém slunci přes den byla 
natolik vyčerpávající, že někteří závodníci 
vyžadovali lékařskou pomoc, která díky 
organizátorům byla k dispozici. Celých 
dvacet čtyři hodin byla také k dispozici 
občerstvovací stanice pro závodníky plná 
ovoce a vody. Blížila se noc a na všech 
se začala projevovat únava. Většina týmů 
začala upravovat své taktiky tak, aby vydrželi 
jezdit celou noc. Zároveň to také byla 
možnost nabrat náskok nad soupeři. Mělo 
to však jeden háček. Na trati nebylo skoro 
nic vidět, jediné světlo byla čelovka, a proto 
se nedalo jezdit ve velkých rychlostech, 
každá zatáčka mohla znamenat riziko pádu. 

Průběžné pořadí bylo možné sledovat 
na stránkách závodu. Sledovat, že se 
nacházejí v čele tabulky pár hodin po startu 
závodu, bylo něco, ale to že tam budou i tři 
hodiny před koncem závodu, tak s tím už 
kluci nepočítali. Bohužel, síly docházely 
a (patřičně starší) soupeř začal náskok 
stahovat. Kluci se však nevzdali, náskok 
udrželi a vyjezdili si první místo. Radost 
z vítězství však vystřídala únava a hned po 
vyhlášení museli jít nabrat sílu, kterou do 
závodu vložili a příští rok se chystají titul 
obhájit.

Vojtěch Hodes
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Společenská kronika

08. 06. 2019 Tomáš Adámek
14. 06. 2019 Rozálie Čepilová
15. 06. 2019 Eva Mrázová
17. 06. 2019 Laura Zimolková
21. 06. 2019 Karolína Mráková
23. 06. 2019 Eva Tesaříková

Narození

Sňatky

07. 07. 2019 Vojtěch Bíreš
11. 07. 2019 Valerie Liščinská
13. 07. 2019 Matěj Vaculík
26. 07. 2019 Julia Porubská
25. 08. 2019 David Balaštík
03. 09. 2019  Sofie Lamáčková

Se zveřejněním osobních údajů dali novomanželé i rodiče dětí souhlas.

22. 06. 2019 Jan Tomek, Kuřimské Jestřabí
  Veronika Hanáčková, Luční
29. 06. 2019 Michal Konečný, Tržní
  Vendula Balaštíková, Slovácká
29. 06. 2019 Jan Olšar, Hodonín
  Petra Veselská, Letní
10. 08. 2019 Petr Florián, Hodonín  
  Lenka Kocourková, Brněnská
17. 08. 2019 Radek Bezůšek, Krátká
  Jiřina Buchtová, Masarykova
24. 08. 2019 Martin Knedlík, Farní
  Marie Baladová, Moravský Písek
31. 08. 2019 Pavel Brablc, Nádražní
  Marie Jagošová, Ořechová
07. 09. 2019 Igor Šupa, Jižní
  Veronika Němcová, Nová



44

21. 06. 2019 Drahomír Konečný ve věku nedožitých 68 let

02. 07. 2019 Marie Ovečková  ve věku 71 let

03. 07. 2019 Zdeňka Lánová   ve věku 86 let

08. 07. 2019 Josef Tesařík    ve věku 66 let

09. 07. 2019 Jan Rylka  ve věku nedožitých 75 let

10. 07. 2019 Marie Holešinská   ve věku 86 let

13. 07. 2019 Marta Skočíková  ve věku 71 let

18. 07. 2019 Jan Blaha  ve věku 83 let

18. 07. 2019 Martin Havelka  ve věku 64 let

16. 08. 2019 Cyril Skočík  ve věku 86 let

20. 08. 2019 Anna Hrubá  ve věku 81 let

22. 08. 2019 František Rozehnal ve věku 68 let

25. 08. 2019 Miroslav Budiš  ve věku nedožitých 69 let

Úmrtí

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



DĚTSKÉ HODY

DESMOD

KANCI PANÍ NADLESNÍ ŠROTI
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