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

Příměstský tábor ZŠ a MŠ Mutěnice

SLOVO STA ROST Y
Vážení spoluobčané,
v dnešním článku bych chtěl popřát všem
žákům základní školy a jejich rodičům, aby
letošní školní rok nebyl ničím narušen a
výuka probíhala bez problémů. Pedagogům
a nepedagogickým pracovníkům chci poděkovat za jejich práci ve stále náročnějším
školství.
Dále bych chtěl podat informaci o lokalitě
Za Fišmanovým, kde jsme se posunuli ve výkupu pozemků. Plocha, která vznikla, již dává
prostor pro výstavbu rodinných domků. Pan
projektant by měl vycházet ze studie, která je
již dnes hotová a preferuje samostatně stojící
rodinné domy.
Je vyhlášeno výběrové řízení na projektanta přírodního koupacího biotopu v Mutěnicích, což je přírodní koupaliště, kde se na

čištění vody nepoužívá žádná chemie. Studie
je zveřejněna na stránkách obce Mutěnice.
Předpokládáme, že do konce září vybereme projekční kancelář, do první poloviny
roku 2021 bude vyřízeno stavební povolení
a do první poloviny roku 2022 dílo hotovo
a uvedeno do provozu. Nejedná se jen o samotné koupaliště, ale i o kompletní zázemí
pro návštěvníky: parkovací plocha, šatny,
hygienická zařízení, restaurace, bowling atd.
Je období sběru hroznů z vinic, o které
vinaři celý rok pečují. Přeji jim nejen bohatou
úrodu, ale také kvalitní hrozny. Nám všem
přeji příjemný a klidný podzim.
MVDr. Dušan Horák
starosta obce

ZPR ÁV Y Z R ADNICE
Čas letí jako voda a už tu máme podzim roku 2020
Letošní jaro a léto proběhlo velmi netradičně, v duchu obav z koronaviru. Celá
společnost byla zasažena omezeními, nařízeními a doporučeními, která se nám po
krátkém prázdninovém „rozvolnění“ opět
bohužel vrací.
Nicméně to ale neznamená, že se nic
nedělo a neděje. Jsme v polovině volebního

období a možná by bylo na místě zde uvést,
jaké investiční akce se nám za tu dobu podařilo zrealizovat, co se buduje právě nyní a na
co se chystáme.
Když to vezmeme chronologicky, jak šel
čas, je potřeba začít u dětského hřiště v parku u presu, jehož realizace byla připravena
již v minulém volebním období a dokončena
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v tomto novém. Hřiště je oblíbeným místem
pro rodiny s malými dětmi a celý park v něm
získal zajímavou atrakci.
Dalším novým prvkem v Mutěnicích je
workoutová sestava, která je v těsné blízkosti
fotbalového stadionu a dětského hřiště pod
Búdama. Workoutové hřiště je poměrně
dost využíváno, nejen většími pro cvičení,
ale i menšími dětmi jako kdysi, za našeho
dětství, oblíbené „prolézačky“.
Z větších investičních akcí je nutno uvést
vybudování parkoviště s osvětlením za amfiteátrem. Tím celý prostor již získal ucelený
ráz. Parkoviště bylo vybudováno za poměrně
krátkou dobu, a tak v turistické sezoně bylo
hojně využíváno návštěvníky našich búd.
Vzhledem k velmi omezeným možnostem
parkování ve sklepních uličkách je dobře, že
si návštěvníci i majitelé sklepů s ubytováním
zvykají na možnost nechávat svá auta na parkovišti, které je navíc vybaveno kamerovým
systémem.
V současné době je dokončena výměna
části veřejného osvětlení za nová, úsporná
LED světla. Na tuto akci jsme získali dotaci
ve výši 50%, což činilo cca 1,3 milionu korun.
V průběhu výměny světel se vyskytly různé
problémy se zastaralým elektrickým vedením
a občas světla vůbec nesvítila. V současné
době by ale mělo být osvětlení v celé obci
funkční. Ale nejenom technické problémy
nás při této akci pozlobili. Například v ulici
Nedělní někdo dvakrát záměrně přestříhl
elektrický kabel napájející světla…
Další velkou investicí byl nákup nového
cisternového hasičského vozidla SCANIA.
Z částky cca 8,5 milionu korun se nám podařilo zajistit dotaci cca 6 milionů. Doufáme,
že auto bude hasičům sloužit dlouho a bez
závad. Současně proběhla také rekonstrukce garáží hasičské zbrojnice.
V současné době je dokončena stavba
nové komunikace pro pěší a cyklisty v ulici

Výhon, kde bylo vybudováno i nové osvětlení. Ještě zde doplníme odpadkové koše
a několik laviček a Výhon bude jako nový.
Zajisté jste zaznamenali, že nová komunikace
končí asi 5 m před můstkem přes Mutěnický potok. V současné době je připravován
projekt na vybudování nového přemostění
Mutěnického potoka a je jednáno s Povodím
Moravy o povolení výstavby nového mostku.
Vyřízení všech náležitostí je běh na dlouhou
trať, a protože je předpoklad směrového
i výškového posunutí můstku, bylo nutno
ukončit „asfalt“ několik metrů před ním, aby
bylo místo pro budoucí stavební práce a vybudování nájezdu na můstek podle nového
stavu, jaký bude.
Pod Búdama, směrem do Platových, probíhá budování nové kanalizace za cca 20 milionů korun. Se stavební firmou jsme se dohodli,
že po dobu vinobraní cca na měsíc stavbu
zakonzervuje, aby mohli vinaři v klidu posbírat a přes největší nápor vinobraní nemuseli
stavbu objíždět. Je nám ovšem jasné, že se
i přes to najdou vinaři, kteří nebudou zrovna
v některý okamžik moct tudy projet, a tak
všechny žádáme o trpělivost a pochopení.
Další akcí, která je rozjetá, je budování
nové komunikace z ulice Zahradní přes ulici
Údolní až po napojení na ulici Nádražní. Kvůli
zachování vjezdu do firmy Vinařství Mutěnice
s.r.o. je stavba rozdělena na dvě etapy. V té
první dojde k vybudování komunikace z ulice
Zahradní na ulici Údolní, až po most přes potok. Tam už práce probíhají. V druhé etapě se
bude pokračovat k ulici Nádražní. Zde dojde
i k vybudování parkoviště na ploše, kde jsou
v současnosti betonové panely.
Na podzim začneme s odbahňováním
rybníka Rokytí. Na tuto akci se podařilo také
získat dotaci, a to z Jihomoravského kraje ve
výši 350 tisíc korun a z Ministerstva zemědělství 1,9 milionu korun. Z celkové částky
2,6 milionu tedy půjde z obecního rozpočtu
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letech nás čekají další nemalé investice a já
věřím, že je všechny zvládneme.
Na závěr bych chtěl popřát všem klidný
blížící se podzim, co nejmíň obav z nemoci
a dobrou náladu. Vinařům pak úspěšné vinobraní, vysoké cukernatosti a zdravé hrozny.
No a z nich potom skvělá vína, kterými jsou
Mutěnice známé po celé republice.

pouze cca 300 tisíc korun.
Ve stejném období by měla proběhnout
instalace nového rozhlasového systému
v rámci stavby „Vybudování varovného systému ochrany před povodněmi pro obec
Mutěnice, digitální povodňový plán – VIS“.
Tato investice by měla být ve výši necelých
3,5 milionu korun, přičemž se nám podařilo
získat dotaci ve výši téměř 2,5 milionu.
To by bylo zhruba o akcích, které jsou dokončeny, nebo se na nich pracuje. V dalších

Milan Mráz
místostarosta

Usnesení zasedání č. XII. Zastupitelstva
obce Mutěnice ze dne 24. 6. 2020
Zastupitelstvo obce Mutěnice
bere na vědomí:

Zastupitelstvo obce Mutěnice
schvaluje:

XII/2020Z/2
kontrolu úkolů z minulého jednání ZO
XII/2020Z/3
zprávu starosty obce o ukončeném trestním
řízení ve věci Přeložky KAN u ZŠ
XII/2020Z/6
výroční zprávu Základní školy a Mateřské
školy Mutěnice
XII/2020Z/9
zprávu o v ýsledku přezkoumání
hospodaření DSO VITIS - Čejkovice,
Mutěnice, Velké Bílovice za účetní období
roku 2019 a závěrečný účet DSO VITIS Čejkovice, Mutěnice, Velké Bílovice za rok
2019.
XII/2020Z/10
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
DSO Mutěnka za účetní období roku
2019 a závěrečný účet DSO Mutěnka za
rok 2019.
XII/2020Z/14
nabídku na fotovoltaiku pro ZŠ Mutěnice

XII/2020Z/1
program jednání ZO se změnou vypuštění
bodu 4-1 a 4-2, návrhovou komisi, ověřovatele
zápisu a zapisovatele z jednání ZO
XII/2020Z/4
MPZ obce 9/2020 - výkup pozemku p.č.
2074/1 v k.ú. Mutěnice, za cenu 2100,-Kč
XII/2020Z/5
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO014330060060/002 mezi Obcí Mutěnice
a E.ON Distribuce České Budějovice pozemek p.č. 1947/1 v k.ú. Mutěnice - příp.
NN Kramář
XII/2020Z/7
1. schvaluje závěrečný účet obce Mutěnice
za rok 2019 s vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením s výhradami.
2. přijímá Opatření k nápravě zjištěných
chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě
o výsledku přezkoumání hospodaření ze dne
28.5.2020 zpracované firmou DANĚ&AUDIT
s.r.o.
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XII/2020Z/8
schvaluje účetní závěrku obce Mutěnice
k 31.12.2019 s výsledkem hospodaření
z běžné činnosti 25,099.765,26 Kč
a z hospodářské činnosti 2,847.050,85 Kč.
Hospodářský v ýsledek bude převeden
na účet 432 – Výsledek hospodaření
předchozích účetních období.
XII/2020Z/11
v souladu s ustanovením § 10a a násl. zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, dotační program z rozpočtu obce
Mutěnice r. 2020 - Pravidla programové
dotace obce Mutěnice na posk y tnutí
podpory na akumulaci a využití srážkové vody
pro rodinné a bytové domy na území obce
Mutěnice pro rok 2020 v předloženém znění.

XII/2020Z/12
Rozpočtové opatření č. 3/2020 - úprava
rozpočtu obce na straně příjmů ve výši
1 758 100,- Kč a na straně výdajů ve výši
500 000,- Kč. Po provedení rozpočtového
opatření bude rozpočet obce na straně
příjmů ve výši 77 628 800,-Kč a na straně
výdajů ve výši 103 418 500,-Kč.
XII/2020Z/15
účast starosty obce MVDr. Dušana Horáka
na VH společnosti VaK Hodonín.

Zastupitelstvo obce Mutěnice
pověřuje:
XII/2020Z/13
Radu obce jednáním za účelem získání
nabídek na dobíjecí stanici na elektrokola.

Usnesení zasedání č. XIII. Zastupitelstva
obce Mutěnice ze dne 21. 7. 2020
Zastupitelstvo obce Mutěnice
bere na vědomí:

smlouvě v předloženém znění mezi obcí
Mutěnice a paní Miluškou Hnilicovou, bytem
Jarošova 2400/12, 695 01 Hodonín, jejímž
předmětem je budoucí směna pozemků
označených jako:
• č. G 8, o výměře cca 912,8 m2,
• č. G 9, o výměře cca 838 m2,
v k.ú. Mutěnice, dle „Studie příprav y
území pro v ýstavbu RD“ v tzv. lokalitě
„Za Fišmanovým“, které budou následně
blíže určeny geometr ick ý m plánem,
za pozemek ve vlastnictví paní Milušky
H nilicové: • K N p.č. 6624/43 or n á
půda, zemědělský půdní fond, o výměře
1736 m2, ležící v katastrálním území a obci
Mutěnice, zapsaný na listu vlastnict ví
č. 3 4 61 u K a t a s t r á l n í h o ú ř a d u p r o
Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště
Hodonín.

XIII./2020Z/2
kontrolu ůkolů z minulého jednání ZO
XIII./2020Z/10
nabídky na dodávku fotovoltaiky na ZŠ a MŠ
Mutěnice

Zastupitelstvo obce Mutěnice
schvaluje:
XIII./2020Z/1
program jednání XIII. zasedání Zastupitelstva
o b c e M u t ě n i c e, n á v r h o v o u ko m i s i,
mandátovou komisi, ověřovatele zápisu
a zapisovatele.
XIII./2020Z/3
uzavření Smlouv y o budoucí směnné
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XIII./2020Z/4
uzavření Smlouv y o budoucí směnné
smlouvě v předloženém znění mezi obcí
Mutěnice a panem Zdeňkem Lysým, bytem
Veselá 1212, 696 11 Mutěnice, jejímž
předmětem je budoucí směna pozemků
označených jako:
• č. F 7, o výměře cca 803,7 m2,
• č. F 8, o výměře cca 812 m2,
• č. I 3, o výměře cca 1086,7 m2,
v k.ú. Mutěnice, dle „Studie příprav y
území pro výstavbu RD“ v tzv. lokalitě „Za
Fišmanovým“, které budou následně blíže
určeny geometrickým plánem, za nemovité
věci ve vlastnictví pana Zdeňka Lysého, a to:
• pozemek KN p.č. 6624/107 orná půda,
zemědělský půdní fond, o výměře 13 m2,
• pozemek KN p.č. 6624/138 ostatní
plocha, silnice, o výměře 24 m2,
• pozemek KN p.č. 6624/26 orná půda,
zemědělský půdní fond, o výměře 1659 m2.
ležící v k.ú. Mutěnice, zapsané na listu
vlastnictví č. 4384 u Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště
Hodonín a dále za spoluvlastnický podíl
pana Zdeňka Lysého o velikosti id. 2/3 na
pozemku:
• KN p.č. 6624/27 orná půda, zemědělský
půdní fond, o výměře 1442 m2, ležícím v k.ú.
Mutěnice, zapsaném na listu vlastnictví č.
6583 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský
kraj, Katastrální pracoviště Hodonín.

XIII./2020Z/5
MPZ obce 10/2020 - prodej pozemku p.č.
1275/54 v k.ú. Mutěnice za cenu 2500,-Kč
dle znaleckého posudku
XIII./2020Z/6
MPZ obce 12/2020 - prodej pozemku p.č.
1947/83 v k.ú. Mutěnice za cenu 350,-Kč
XIII./2020Z/7 Smlouvu o zřízení věcného
břemene č. HO-014330061131/002 mezi
Obcí Mutěnice a E.ON Distribuce, a.s.
České Budějovice - přípojka NN U Obory Suchánek, cena 1000,-Kč bez DPH
XIII./2020Z/8
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene č. 1030059094/002 mezi Obcí
Mutěnice a E.ON Distribuce a.s. České
Budějovice, pozemky p.č. 7592/1, 7592/10,
7592/9 a 7592/8 v k.ú. Mutěnice - příp. NN,
Tržní, Spurný - cena 1000,-Kč bez DPH
XIII./2020Z/11
Rozpočtové opatření č. 4/2020 - ponížení
rozpočtových výdajů o 700 000,- Kč s tím,
že po úpravě bude rozpočet obce na straně
příjmů ve výši 77 528 800,-Kč a na straně
výdajů ve výši 102 718 500,-Kč.

Zastupitelstvo obce Mutěnice
souhlasí:
XIII./2020Z/9
s prodejem automobilu CAS obci Ostrovánky
za cenu 80 tis. Kč
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Zprávy z knihovny
Dovoluji si vás pozvat na besedu se spisovatelkou a scénaristkou

Markétou Harasimovou,
která se uskuteční 13. 10. 2020 v 17 hodin v prostorách bývalé ponorky na KD.
Na stejném místě se bude 4. listopadu konat

cestopisná beseda s manžely Márovými.
Tento školní rok se opět nynější prvňáčci zapojí
do celostátního projektu na podporu čtenářské gramotnosti

UŽ JSEM ČTENÁŘ, KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA
a uvažujeme o společné uskutečnění Noci s Andersenem.
Vše se bude odvíjet od situace spojené s nemocí Covid 19.

Názory našich zastupitelů
Dle § 4a zákona č. 46/2000Sb. tiskový zákon, ve znění pozdějších předpisů, je vydavatel periodického
tisku územního samosprávného celku povinen poskytovat objektivní a vyvážené informace o územním
samosprávném celku a poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory
členů zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající se tohoto územního samosprávného celku.
Názory členů zastupitelstva nevyjadřují vždy názory vydavatele nebo redakční rady.

„neKULTURA“ v Mutěnicích
které navštěvovaly stovky návštěvníků. Některé
umělce a zpěváky, kteří Mutěnice v té době
navštívili, už u nás pravděpodobně nikdy neuvidíme. Tím chci říct, že vysoká návštěvnost
a víkendový rušný život v Mutěnicích, přinášel
prospěch všem dřívějším provozovnám v centru
obce a diskotéka si mohla finančně nákladný
program dovolit. Domácí mládež měla pravidelnou zábavu a nemusela nikam dojíždět.
S odstupem času také chápu, že občané
žijící v okolí centra zažívali osmnáctileté utrpení,

Vážení spoluobčané,
chtěl bych se vyjádřit k situaci, která se
týká letních akcí pořádaných v amfiteátru Pod
Búdama. Poslední dobou je zvyklostí, že někteří občané žijící trvale mezi vinnými sklepy,
zasílají pravidelně stížnosti jak na obecní úřad,
tak na policii ČR. Jedná se de facto o všechny
kulturní a společenské akce. S tímto problémem jsem se osobně setkával po dlouhých
osmnáct let, když jsem provozoval v kulturním
domě pravidelné páteční a sobotní diskotéky,
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se v amfiteátru během léta uskuteční hudební
akce pořádané obcí, či některým z místních
spolků, není osmnáct let pravidelného víkendového utrpení, do kterého jsem část občanů
v centru obce dostával já. Pokud chceme, aby
se z naší krásné vinařské obce stala nekulturní
dědina se zastávkou pro pár opilců, nedělejme
vůbec nic! Pokud chceme ale držet krok se
současným trendem moderní a vyspělé vinařské obce, která musí konkurovat okolí, musíme
návštěvníkům k běžnému konzumu a ubytování
nabídnout také zážitek, mezi který patří hudební
a kulturní akce. Bez vzájemné tolerance a podpory to ovšem nepůjde.

které se opakovalo týden co týden. Většina
z nich si na něj zvykla. Jiní si stěžovali stále.
Můžeme být klidní, že tato situace již nenastane. Proto bych chtěl poprosit některé jedince,
kteří iniciují stížnosti a verbují další občany žijící
Pod Búdama, aby byli shovívaví. Investice do
vybudování amfiteátru za účelem pořádání hudebních a společenských akcí, výstavba sociálních zařízení, přeložení a posílení trafostanice,
budování další infrastruktury v této lokalitě, se
pohybují v desítkách milionů korun a doufám, že
budou pokračovat. Ať chceme či ne, cestovní
ruch a vinařství v Mutěnicích se staly hlavním
zdrojem příjmů či přivýdělku velké části našich
občanů a jsou hlavní vizitkou naši obce.
Závist či zášť nepřinesla nikomu nikdy nic
dobrého. Proto buďme, prosím, ohleduplní
a uvědomme si, že šest až osm dnů v roce, kdy

Marek Ištvánek
zastupitel

Hrozí opakování kauzy „kanál“ v budoucnu?
důsledku sám navrhne opatření, aby se podobná situace v budoucnu neopakovala.
Nic z toho se bohužel nestalo. Na místo
toho jsme byli svědky předem zinscenované
nechutné estrády, jejímž cílem bylo dehonestovat, zastrašit a umlčet opozici v Mutěnickém
zastupitelstvu. To se mu také částečně podařilo, když následně na svou funkci rezignoval
kolega Josef Vagunda.
Opětovně také z jeho úst zazněly výhružky,
že podnikne právní kroky vůči opozičním zastupitelům za to, že si dovolili o celé věci veřejně
informovat.
Je smutným faktem a znakem dnešní doby,
že celá kauza nakonec nejvíce uškodila těm,
kteří Mutěnice o žádné peníze nepřipravili,
naopak na problém upozornili a snažili se
obec bránit.
Nicméně v této souvislosti mi dovolte, abych
zde zopakoval svoje předvolební sliby. Krom

Soud konstatoval, že se obžalovaní v kauze
„Přeložka kanalizace u ZŠ“ dopustili mnoha
pochybení a porušili několik zákonů. Nicméně trest jim neuložil. Uvěřil jim, že by část
peněz (cca půl milionu) vrátili, i kdyby na to
kolega Brožovič předtím veřejně neupozornil.
Svou roli také sehrál fakt, že zbytek případně
uznatelné škody obec k soudu nepřihlásila. Pozn.: Rozsudek je k dispozici na našich
internetových stránkách.
Možná někdo očekával, že starosta veřejně
vystoupí a omluví se občanům za svá pochybení, kdy jejich peníze vědomě vyplatil za nedodaný materiál a práce, zastupitelům za situaci,
kdy v tajném hlasování rozhodovali o tom, že
se obec vzdá veškerých svých, podle znalce
i obecního právníka, oprávněných nároků a že
si konečně uvědomí, že ho k takovému jednání
neopravňují ani, dle jeho vlastních slov, „nadstandardní vztahy“ s f. Javorník a v konečném
7

hospodáře a také to, zda bude zastupitelstvo
schopné adekvátně reagovat na podněty od
občanů či z vlastních řad. Chci věřit, že účast
zastupitelů na kontrolních dnech stavebních
zakázek, stejně jako zlepšená komunikace
mezi opozičními a koaličními zastupiteli v novém
zastupitelstvu, riziko opakování situace sníží.

prosazování věcí vedoucích ke zlepšení života
lidí v Mutěnicích, budu i nadále dohlížet na
hospodaření obce. S odvetou a nevraživostí lidí,
kterým se má snaha nelíbí, počítám. A pokud
v budoucnu znovu pojmu podezření, že občané
Mutěnic přicházejí o své peníze, budu postupovat stejně, jako v případě kanálu u školy.
O tom, jestli se podobná kauza někdy zopakuje, rozhodne zejména to, zda si vedení
obce bude či nebude počínat s péčí řádného

Přemysl Rozehnal
zastupitel obce Mutěnice

Galerie
Mistr kolář Pavel Jarošek
kých Košicích u jezdeckého pluku.
V domě na dnešní ulici Vinařské bydleli teta a strýc Rivolovi. (rodina Rivolova
nechala zhotovit kříž u silnice na hranici
katastrů Mutěnic a Hovoran). Pan Rivola,
bednářský mistr, měl při domě dílnu a po
jeho smrti v ní začal mladý řemeslník pracovat a starat se o tetu. V roce 1934 se
oženil s Františkou Holečkovou z Ratíškovic a naplno se věnoval řemeslu. Vybavil si
dílnu novými stroji, později pořídil strojní
horizontální pilu, na které zpracovával klády
na řezivo nejenom pro svoji potřebu, ale
i jako službu pro jiné řemeslníky a občany. V roce 1960 dokončil i s pomocí syna
Pavla stavbu rodinného domu. Nástupem
nových technologií v zemědělství začal
pokles poptávek po tradičních kolářských
výrobcích. Poslední velkou zakázkou byly
opravy kol secích strojů pro tenkrát vzniklé
státní traktorové stanice.
Nástupem socialismu nastal tlak na živnostníky a soukromé podnikání. Například
mu místní orgány v roce 1958 zaplombo-

Kolář st ví patř í mezi řemesla, k terá
v dnešní době již ztratila na v ýznamu.
Několik málo jedinců se zabývá opravami
historických kočárů, případně replikami
starých zemědělských vozů. Posledním
mistrem kolářem, živnostníkem, byl v naší
obci pan Pavel Jarošek, který svou dílnu
měl v domě č. p. 385 na ulici Vinařské.
Narodil se 5. června 1907 rodičům Pavlovi a Viktorii Jaroškovým v domě č.474 na
ulici Nádražní. Vyrůstal v rodině spolu
s pěti sestrami. Rodina se živila tak jak
většina rodin v té době. Malé hospodářství s domácím zvířectvem, několik málo
polí. Otec, kolářský řemeslník, pracoval
v tehdejším panském dvoře. Mladý Pavel
po dokončení školní docházky zůstal u rodinné tradice a vyučil se u otce řemeslu.
Po vyučení složil odborné zkoušky u Živnostenského úřadu v Hodoníně a nastoupil
jako tovaryš na Slovensku v obci Cerové
– Lieskové nedaleko od Jablonice, kde
pracoval až do vojny.
Vojenskou službu si odsloužil až v dale8

Pan Pavel Jarošek patřil mezi známé
a populární postavy mutěnické historie.
Jeho jadrný hlas se často ozýval, když
se bavil se spoluobčany. Živě se zajímal
nejen o dění v obci, ale i o dění v celé naší
společnosti. Patřil do generace, která se
narodila v době Rakouska Uherska. Prožil
obě světové války, vznik československé
republiky i těžká léta socialismu a dočkal se
i začátku nové demokratické společnosti.
Zemřel 26. června 1998 v požehnaném
věku devadesáti jedna let.

vali strojní pilu, a tak jako jiní živnostníci
musel ukončit činnost. V roce 1960 byl
nucen nastoupit do místního JZD a po jeho
zkrachování a převodu do státního statku,
ve kterém pracoval až do odchodu do starobního důchodu v roce 1967.
Odchodem do d ů chodu v š a k jeho
pracovní aktivita nijak nepoklesla. Spíše
naopak. V rekonstruované dílně se dále
věnoval svému řemeslu. Vyráběl násady
na všechny možné druhy nářadí, opravoval
a vyráběl příslušenství pro včelaře. Výrobky z jeho dílny by se ještě i nyní našly
v mnoha rodinách. V této době se mohl
plně věnovat i své velké zálibě chovu včel,
který v rodině založil již jeho otec. Nebyl by
to bytostný Mutěňák, aby neměl vinohrad
a sklep, kde se scházel nejen s rodinou ale
i s mnoha přáteli.

Petr Plchut
s přispěním rodiny Jaroškovy

Pan Pavel Jarošek s manželkou Františkou u strojní pily
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Historie
Zaniklé osady v okolí Dolních Bojanovic a Mutěnic
„Nedaleko silnice z Hodonína do Mutěnic, na tak zvané Vápenné cestě z Mutěnic
do Dolních Bojanovic (je to odbočující
cesta z této hlavní silnice, vlevo, hned za
kapličkou sv. Jána) u lesa Kapansko, je
místo, které se nazývá Zámeček. Ještě
v roce 1872 zde byl prý pahorek, kolem
k terého bylo možno rozeznat hliněné
náspy a příkopy. Později byly pak náspy
i pahorek rozkopány a celé místo přeměněno na pole. Není vyloučeno, že šlo
o zbytky Kapanické tvrze. V roce 1415 byl
zde uváděn Dětřík z Kapanic.“ To napsal
v roce 1892 tehdejší farář Václav Oharek
v Dubňanech.
„V katastru Dolních Bojanovic je také
polní trať zvané Zámečisko“, píše ve svém
článku ve zpravodaji Dolních Bojanovic
v jednom z jeho čísel z roku 1993 PhDr.
Vladimír Ondruš. (V Mutěnicích stojí fara
rovněž „Na Zámečisku“, pozn. J.M.). „Snad
je to, v případě katastru Dolních Bojanovic,
stejné místo, které uváděl V. Oharek“, píše
dr. V. Ondruš.
„Někde v prostoru mezi rybníkem Písečným a Zbrodem stávala ves Kuničky – už
v roce 1286 se u ní uvádí farní kostel“,
píše dr. Ondruš a pokračuje: „Jako pustá
se uvádí k roku 1497 a rovněž zde předpokládá, že příčinou jejího zániku byly
války s Uhry. V roce 1511 je na pozemcích
uváděn velký rybník“.
Poslední ve výčtu zaniklých osad je zahalena tajemstvím – neznáme ani její jméno,
ani její přesnou polohu. Jediná úřední
zpráva je opět v hodonínském urbáři z roku

1691, kde je uvedeno: „Dědina VSISKO
jsouc od množství let pustá a nejsouc
naděje k osazení pro ouzkost živností
a pasunkův, byla rozdělena mezi sousední
vsi.“ VSISKO nemůže být název vesnice, je
to opět označení místa, kde stávala nějaká
vesnice, jejíž jméno upadlo v zapomenutí.
„V okrese hodonínském, pokud se mi podařilo zjistit (píše stále Ondruš), se název
VSISKO vyskytuje na katastru Prušánek,
Dolních Bojanovic či Mutěnic. Protože
Prušánky v roce 1691 hodonínskému panství nepatřily, může se zápis v urbáři týkat
pouze dvou zbývajících obcí a vesnice se
nacházela tam, kde bojanovické VSISKO
hraničí s katastrem mutěnickým.
A pokud jde o její jméno? Snad by mohly
pomoci (stále Ondruš) některé údaje z kroniky novokřtěnců ze 17. století. Novokřtěnci, nazývaní též Habáni nebo Toufaři, byla
náboženská sekta, vypuzená v polovině
16. století ze Švýcarska a jihozápadního
Německa. Její příslušníci se usazovali na
Moravě a byli vrchností trpěni především
proto, že byli vynikajícími vinaři a řemeslníky, zejména hrnčíři. Žili v komunitách
se společným majetkem a ve společných
dlouhých domech. Na Hodonínsku se
usadili v Prušánkách, Čejči, Kukvicích
i v Kreutzu.
Jméno Kreutz se v kronice vyskytuje několikrát. Novokřtěnci se zde usadili v roce
1565. V roce 1597 zde byl vojáky popraven
jejich hospodář z Prušánek Hanuš Rot.
Roku 1599 v Kreutzu a Dolních Bojanovicích byly ubytovány dva prapory českých
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jezdců a při náhodném výstřelu z pušky
větší část vesnice Kreutz vyhořela. Zkázu
Kreutzu dokončilo Bočkajovo vojsko v roce
1605. Z těchto údajů i z dalších souvislostí
vyplývá, že vesnice se nacházela v blízkosti
Dolních Bojanovic – historikové předpokládají, že to byly buď Kukvice nebo místo
zvané VSISKO. Osobně se domnívám, že
Kreutz stával na místě dnešního VSISKA,
protože podle písemných pramenů Kukvice
zanikly až za švédských válek, tedy o 40 let
později.“ Píše dr. Ondruš.
Podle historika M. Zemana je Kreutz
německý název osady, která se jmenovala
Křížová.
„Velký počet zaniklých osad v nejbližším
okolí Dolních Bojanovic je dokladem toho,
jak náš kraj nesmírně trpěl za válek v dávné
minulosti. Ani naše obec Dolní Bojanovice
(píše ještě dr. Vladimír Ondruš) neměla
daleko k zániku: za švédských válek v roce
1643 bylo ze všech 68 usedlostí plná polovina (34) opuštěných. Také tato situace
se dochovala v paměti lidu - jistě víte, kde
se dosud v Bojanovicích říká Na pustých.“
(Rovněž Na pustých je lokalita v katastru
Mutěnic – pozn. J.M.).
Zaniklé osady také přispěly k narůstání
počtu pozemků patřících k Dolním Bojanovicím, které svou katastrální výměrou
patří k největším. A podobným způsobem
narůstala také katastrální rozloha Čejkovic,
Dubňan a Mutěnic.
Ing. Jaroslav Mihola
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Školství
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MUTĚNICE
ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
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

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Počet tříd: 17
Počet žáků: 291 + 4 v zahraničí
Třídní učitelé v jednotlivých třídách
I.A
I.B
II.A
II.B
III.A
III.B
IV.A
IV.B
V.A
V.B
VI.A
VII.A
VII.B
VIII.A
VIII.B
IX.A

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Počet tříd: 5
Počet dětí: 111
Třída Berušky
Bc. Zlatuše Bírešová
Adriana Buchtová
Třída Sluníčka
Mgr. Gabriela Kujová
Romana Kotásková
Třída Kuřátka
Věra Hanáčková
Lenka Trávníková

PaedDr. Marie Roubíková
Mgr. Martina Vybíralová
Mgr. Jitka Hamšíková
Mgr. Irena Zajícová
Mgr. Miroslava Pištěková
Bc. Denisa Zemánková
Mgr. Markéta Labudová
Barbora Labudová
Mgr. Gabriela Komínková
Mgr. Jitka Olexová
Mgr. Kamila Václavovičová
Mgr. Lada Buchtíková
Mgr. Hana Lenertová
Mgr. Lenka Švédová
Mgr. Pavlína Lacinová
Mgr. Vladimír Stupavský

Netřídní učitelé
Mgr. Martina Babáčková, Ing. Adriana Slížková, Mgr. Stanislava Michnová, Mgr. Ivanka
Vachová, Mgr. Blanka Fikrová, Mgr. Marcela
Stupavská, Mgr. Milan Kovář
Asistenti pedagoga
Lenka Grdinová, Šárka Martínková, Marcela
Mokrušová, Blanka Varmužová,
Michaela Navrátilová, Dana Koutná
Učební plány a osnovy
Vzdělávání v 1. - 9. ročníku probíhá dle školního

Třída Motýlci
Lenka Kůřilová
Zuzana Horváthová
Třída Medvídci
Blanka Vaculovičová, DiS.
Asistenti pedagoga
Eva Flajzarová, Naděžda Ištvánková, Zuzana
Horváthová, Lucie Osičková
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rými jsou například projekty, soutěže, výlety atd.
Tři oddělení školní družiny navštěvují děti přípravné třídy a žáci z 1. – 4. tříd.

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

Vychovatelky
ŠD - Dagmar Pochopová, Bronislava Prátová,
Marcela Mokrušová

Školní družina
Školní družina je školské zařízení výchovy mimo
vyučování při Základní škole a Mateřské škole
Mutěnice. Zabezpečuje dětem odpočinek
a zajímavé využití volného času. Činnost ŠD se
realizuje ve třech odděleních pro žáky 1. – 4. ročníku. Její náplň vychází ze školního vzdělávacího
programu „Volný čas aktivně“.
V rámci ŠD mají žáci možnost navštěvovat kroužky
zaměřené na pohybové aktivity a tvořivé dílny, ve
kterých rozvíjejí své dovednosti. Celá činnost je
doplněna dalšími volnočasovými aktivitami, kte-

Školní klub
Aktivity školního klubu vycházejí ze školního
vzdělávacího programu „Volný čas aktivně“.
Cílem vzdělávání ve školním klubu je připravovat
žáka pro život prostřednictvím volnočasových
aktivit a vybavit je potřebnými kompetencemi.
Nabízíme žákům školy kroužky keramiky, badatelský, vybíjená, florbal, sportovní, polonéza,
seminář z českého jazyka a matematiky, sborový
zpěv, jazykové kroužky.
V rámci projektu Šablony II mohou žáci navště-

Organizace školního roku 2020/2021
Začátek školního roku
Podzimní prázdniny
Vánoční prázdniny
Vydání vysvědčení za I. pololetí
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Velikonoční prázdniny
Vydání vysvědčení za II. pololetí
Hlavní prázdniny
Začátek školního roku 2020/2021
Zápis do prvních tříd
Lyžařský výcvik
Přijímací zkoušky
Den Země
Sportovní den
Rozloučení s vycházejícími žáky
Pedagogické rady

úterý 1. září 2020
čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020
středa 23. prosince - pátek 1. ledna 2021
čtvrtek 28. ledna 2021
pátek 29. ledna 2021
pondělí 22. února - pátek 26. února 2021
čtvrtek 1. dubna 2021
středa 30. června 2021
čtvrtek 1. července – úterý 31. srpna 2021
středa 1. září 2021
duben 2021
leden - únor 2021
--22. dubna 2021
1. června 2021
29. června 2021 v 16.30 hodin
10. listopadu 2020 • 26. ledna 2021
3. dubna 2021 • 22. června 2021
15. září 2020 - TS • 10. listopadu 2020
5. ledna 2021 • 13. dubna 2021
25. května 2021

Třídní schůzky, konzultace
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Všem dětem a žákům přeji šťastný vstup
do nového školního roku 2020-21, hodně
úspěchů, radosti a dobré nálady v celém
jeho průběhu. Rodičům a pedagogům přeji
pohodový školní rok a dobrou spolupráci.

vovat kroužek robotiky, čtenářský klub a kroužek
pro žáky s vývojovými poruchami učení.

Provoz školy
Ve všech budovách ZŠ a MŠ pracuje 7 uklízeček, 1 školník a hospodářka. Ve školní
jídelně se podílí na přípravě jídel 5 kuchařek
a 1 vedoucí stravování.

Mgr. Marie Kujová
ředitelka školy

Kam po ukončení základního vzdělávání nastoupí naši žáci?
Ve školním roce 2019/2020 ukončilo v ZŠ Mutěnice povinnou školní docházku v devátém
ročníku 19 žáků, v osmém 2 žáci.
Všichni žáci uspěli v prvním kole přijímacího řízení.

Přehled počtu přijatých žáků podle zvolené
školy:

Přehled počtu přijatých žáků podle oboru:
MT

Gymnázium Hodonín
Gymnázium Velké Pavlovice
Gymnázium Břeclav

7
1
1

SOŠ - MT
SPŠU, Brandlova Hodonín
SPŠ E. Beneše, Břeclav
SZŠ, Kyjov
SŠ gastronomie a turismu, Bzenec
SŠ energetická, Sokolnice
SZŠ Brno
SPgŠ Jana Blahoslava, Přerov
OA Eldo, Brno
SŠ nábytkářská,
Bystřice pod Hostýnem

1
1
1
2
1
1
1
1
2

SOŠ a SOU – VL
SŠ energetická, Sokolnice
ISŠ, Lipová alej, Hodonín
SOU, Havlíčkova, Kyjov
SOŠ Hranice na Moravě

4
2
1
1

Gymnázium osmileté
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Gymnázium čtyřleté
Ekologie a životní prostředí
Elektrotechnika
Mechanik-elektronik
Uměleckořemeslné zpracování dřeva
Grafický design
Praktická sestra
Hotelnictví
Technické lyceum
Předškolní a mimoškolní pedagogika
Pedagogické lyceum

2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

VL
Elektrikář – silnoproud
Truhlář
Zedník
Kadeřnice
Rekvalifikační a sportovní masér

4
1
1
1
1

Mgr. Blanka Fikrová, VP
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Letní příměstský tábor „Týden mezi indiány“
V polovině měsíce března budova školního
klubu úplně osiřela. V závěru června tady však
vládl čilý ruch, scházela se tu parta dětí, které
navštěvovaly školní příměstský tábor. Letos nesl
název "Týden mezi indiány" a proběhl v týdnu od
29. 6. do 3. 7. 2020. Zúčastnilo se jej 36 žáků
prvního stupně. Během týdne prožily děti spoustu dobrodružství.
Nejdříve jsme se v pondělí rozdělili do týmů
a vytvořili své indiánské vesnice a totemy. Vesnice jsme si nezapomněli také postavit v lesíku
před školou. Úterý patřilo malování na chodníky, kde jsme se snažili zaznamenat, na co se
o prázdninách nejvíce těšíme, učili jsme se také
pracovat v týmech a komunikovat. Ve středu
jsme se vydali na celodenní výlet do Lednice.
Návštěvu tamního zámku s prohlídkou dětských
komnat a rozmanitou zahradou jsme završili návštěvou skupiny Zayferus, která se specializuje
na předvádění dravců. Při jedinečné podívané
jsme byli svědky lovu fingované vrány, ukázek
letu i dovedností, které se dravci dokáží naučit.
A protože každý správný indián musí posilovat
nejen duši, ale i tělo, vydali jsme se ve čtvrtek
na fotbalové hřiště, abychom změřili své síly. Ve

třech překážkových drahách jsme si vyzkoušeli
nejen naši rychlost, ale také obratnost a rovnováhu. Získali jsme také cenné body do celotýdenní soutěže. Odpoledne pak bylo plné zábavy,
o kterou se postarali všichni indiáni aktivitou
„bavíme sami sebe“, na které jsme mohli vidět
mnoho zajímavých scének, divadel nebo jsme
se zasmáli u vtipů a vyprávění pohádek. Velmi zajímavé bylo divadlo o králi zvířat lvu nebo divadlo
z rekvizit z papíru. Slyšeli jsme také mnoho vtipů
a hádanek o zvířatech, škole nebo rodině. Dívky
předvedly několik sestav z aerobiku, gymnastiky
nebo mažoretek.
Poslední den tábora jsme začali záludným
kvízem, který však všichni zvládli. Po předávání
diplomů a vyhodnocení týdenní hry jsme celý
tábor završili indiánskou diskotékou plnou her.
Celý týden nám výborně vařily paní kuchařky ze
školní jídelny, kterým tímto děkujeme!
Poděkování patří také správci hřiště panu
Růžičkovi za spolupráci při táborové olympiádě
v prostorách fotbalového stadionu a panu Sladkému za darování odměn na tábor.
Dagmar Pochopová, vedoucí tábora
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Kultura
Kultura po uvolnění opatření proti pandemii SARS-CoV-2
Koncem měsíce května začala vláda
ČR uvolňovat bezpečnostní a hygienická
opatření přijatá v měsíci březnu proti šíření
SARS-CoV-2 neboli koronaviru.
I kulturní komise se snažila zajistit konání
ať už plánovaných nebo podle možností
náhradních kulturních akcí pro občany nebo
i návštěvníky Mutěnic.
První takto zajištěnou akcí, která se konala 21. června v areálu Pod Búdama, byl
koncert Dechové hudby Liduška, která se
poprvé uvedla jako domácí kapela. Koncert
to byl pěkný, přispělo k tomu i krásné letní
počasí. Více jak stovka příznivců tohoto
hudebního žánru byla spokojena s nadšením
a chutí hrající kapely, která měla vlastně první
možnost veřejného vystoupení po plesové
sezoně. Za to, že se během poměrně krátké
doby stačili připravit, patří všem muzikantům
a zpěvákům velké poděkování.
V březnu se měl konat i tradiční dětský
karneval v kulturním domě. Za dětmi měl
přijet Fešák Píno se svou karnevalovou
show. Podařilo se vyjednat jeho náhradní
vystoupení, a to na neděli 5. července s letní
Velkou nanukovou show. Více jak stovka dětí
s rodiči se výborně bavila. Součástí programu byly různé soutěže, za které soutěžící
obdrželi ceny v podobě dobrůtek a především nanuků.
Další plánovanou akcí byla Letní noc. Ta
se uskutečnila tak, jak byla naplánována,
15. srpna a hlavními protagonisty večera
byl momentálně nejpopulárnější písničkář
v republice POKÁČ. DJ LUDĚK PTÁČEK,
zajistil ozvučení a následnou diskotéku.

Pokáč, vlastním jménem Jan Pokorný,
velmi skromný a příjemný pán, nastoupil na
pódium po 21. hodině. V jednom kuse, ač
obtěžován komáry, hrál a zpíval hodinu a půl
všechny své známé vypalovačky jako Rád
chodím na poštu, Nesahej na mně, Kočku
s erorem a další. Po skončení koncertu se
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téměř hodinu ochotně podepisoval a fotil se
svými fanynkami.
Večer pokračoval diskotékou, kterou
hrál Mutěňák DJ Luděk Ptáček. Celý večer
panovala v našem amfiteátru velmi pěkná,

uvolněná atmosféra, podporovaná kvalitním repertoárem a aparaturou pana Luďka
Ptáčka. Letní noc navštívilo na sedm stovek
příznivců.

Ve dnech 4. – 6. září se konaly tradiční
MUTĚNICKÉ VINAŘSKÉ DNY
obecenstvo. Je velké štěstí, že se do Mutěnic
provdávají a přižeňují talentovaní a především
ochotní lidé, protože kromě Mirka Havlíka jsou
všichni ostatní původem z jiných obcí a měst!
Dalšími účinkujícími v zarážání hory byla mutěnická chasa a místní Mužáci. Scénku s nimi
nacvičil, jak je už několik desítek let zvykem
Trávník. Avšak letos už ne Pavel, ale Vladimír
(Laďa). Scénku i další program doprovázela
CM Galán z Hodonína s primášem Vojtěchem
Hodesem. V dalším průběhu pořadu vystoupily
dětský soubor Mašlička doprovázený dětskou
cimbálovou muzikou Fanynka z Mutěnic. Děti
předvedly nové pásmo, které působilo velmi
roztomile. Následovali Mužáci z Mutěnic za
doprovodu CM Galán. Chlapi nezklamali,
připravili si pásmo nových písní o Mutěnicích
nebo podle Sušilova zpěvníku pocházejících
z Mutěnic. V pásmu vystoupil na housle i mutěnický rodák Ladislav Prčík, který je momentálně
v Mutěnicích až z daleké Arizony. Mužáky
vystřídal na pódiu FS Pohárek z Týnce, který
vedou manželé Kobzíkovi. Soubor měl připravené tři vstupy, ve kterých tanečníci předvedli
tance z různých regionů Slovenska. Taneční
umění členů souboru dosahuje vysoké, téměř
profesionální kvality. V souboru tančí i naše
malérečka Kristýnka Homolová.
Tradiční dražbu obřího hroznu a vína vedl
opět Milan Mráz. Ve vínech bylo kromě jednotlivých zajímavých vín hned několik kolekcí, ať už
od jednoho vinaře nebo i od více mutěnických
vinařů. Hrozen připravilo Vinařství Štěpánek

Zahájeny byly, jak je zvykem, v pátek 4. 9.
divadelním představením. Poprvé do Mutěnic
přijeli ochotníci Divadla Jana Nepomuka Štěpánka z Chrudimi. Připravili si hru na motivy
Aloise Jiráska, kterou upravil na veselohru
s názvem Boj o lípu známý herec Josef Dvořák.
Herci se svých rolí zhostili znamenitě, což
potvrzovaly časté výbuchy smíchu návštěvníků
tohoto představení. Za zmínku stojí postavy
pana správce, mlynáře, muzikanta Kláska
či vodníka. Byl to opravdu hodnotný kulturní
zážitek. Škoda, že si cestu do mutěnického
amfiteátru nenašlo více diváků. Představení
jich navštívilo asi 120.
Program pokračoval v sobotu 5. 9. a v průběhu týdne muselo dojít, vzhledem vývoji současné pandemie, k určitým programovým změnám.
Především se omluvil ženský sbor Bzenecké
Drmolice, kvůli výskytu koronaviru ve městě
Bzenci, nato byl zrušen i průvod účinkujících
obcí. Zbytek plánovaných sborů normálně vystupoval. Zahájení obstarala dechovka složená
z mutěnických muzikantů, která původně
měla hrát pochody v průvodu. Po úvodním slovu
pana místostarosty Milana Mráze následovala
scénka Zarážání hory. Herci - ochotníci ztvárňující postavy potřebné k onomu obřadu zarážání hory letos hráli v následujícím obsazení:
Polecajt- nově Tomáš Hubalík, tetka – Pavlína
Tesaříková, půdmistr – Miroslav Svoboda,
hotař – Milan Dvoracký a konečně radní AntošMiroslav Havlík. Svých rolí se zhostili zcela přirozeně a několikrát rozesmáli asi pětisetčlenné
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ké publikum. Jak řekl „…tak dobře sa nám už
dlůho nehrálo...“ Samozřejmě i ohlasy z publika
byly velmi příznivé. Bylo to nejlepší zakončení
vydařeného a krásného odpoledne, podpořeného krásným počasím.
Po skončení oficiálního programu se konala
beseda u cimbálu s CM Galán. Taky muzikanti
z cimbálky to roztočili ve velkém stylu. Tancování a zpívání se protáhlo téměř k půlnoci.
V neděli se konala v amfiteátru Pod Búdama již tradiční polní mše svatá obětovaná za
vinaře z Mutěnic a celou farnost. Organizačně
tuto mši zaštiťují vinaři spolku Búdy Mutěnice.
Děkujeme Otci Františkovi, kostelníkovi panu
Maršálkovi a ministrantům za sloužení této
mše svaté.
Pořadatel, kulturní komise obce Mutěnice,
děkuje všem vystupujícím, chase v pořadatelské službě, hasičům a vinařům ze spolku Búdy
Mutěnice za skvělou reprezentaci vinařské
obce Mutěnice a všem dalším, kteří pomohli
zajistit důstojný průběh letošních Mutěnických
vinařských dnů!

s. r. o. z odrůdy Solaris. Dražba měla spád
a dražitelé, letos neobvykle více z Mutěnic než
přespolní, kteří roky zpátky v dražbách dominovali. Nakonec byl hrozen vydražen za 1 600 Kč
a majitelem se stal Mutěňák Jirka Holešínský.
Dražba vynesla celkově 13 200 Kč. Po odečtení nutných výdajů bude částka věnována
mutěnickému hasičskému sboru na program
Mladý hasič Mutěnice. Všem, kdo věnovali víno
do dražby a samozřejmě Vinařství Štěpánek za
přípravu hroznu, patří velké díky. Podpořili tímto
výchovu mladých hasičů. Nikdy nevíme, kdy je
budeme potřebovat.
Na tomto místě je potřeba poděkovat VSV
Mutěnice, panu Břetislavu Paličkovi, který po
mnoho, mnoho let zajišťoval přípravu tohoto
hroznu do dražby, a tím podporu dobré věci.
Před devatenáctou hodinou zahájila koncert
vizovická kapela FLERET.
„Tož to byl teda nářez“. Zahráli všechny
známé vypalovačky a přidali i několik skladeb
z nového alba s názvem „V podroušeném stavu“. Přijela a zazpívala paní Zuzana Šuláková,
dcera legendární Jarmily Šulákové. Téměř
dvouhodinový koncert přivedl do varu nejen
obecenstvo, ale i samotné muzikanty! Pan
Hrachový, kapelník Fleretu, pochválil mutěnic-

Za kulturní komisi
Vladimír Trávník

XII. ročník Dne otevřených sklepů
V neobvyklém termínu 22. srpna 2020 se
konal už dvanáctý ročník Dne otevřených
sklepů v Mutěnicích Pod Búdama. Byl to
náhradní termín za zrušený tradiční dubnový.
I přes tuto změnu si do Mutěnic našlo cestu
na 1 600 příznivců a milovníků vína mutěnických vinařů.
Bylo otevřeno 39 sklepů, takže byla reálná
šance všechny vinaře navštívit. Tropické
počasí, které ten den v regionu zavládlo, však
této disciplíně příliš nevyhovuje. Návštěvníci
proto ocenili dostatek pitné vody, možnost
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si chvíli sednout ve stínu búdy, sklepa nebo
aspoň venkovního přístřešku nebo stromu
před sklepem.
V doprovodném programu akce vystoupila
v amfiteátru lounská skupina PARALET a od
17 hodin ve stínu party stanu cimbálová
muzika PODLUŽÍ. Obě kapely rozpumpovaly účastníky tak, že se zpívánky a tanečky
protáhly do půlnoci.
Srpnový termín byl letos opravdu náhradní.
V roce 2021 se Den otevřených sklepů - jeho
třináctý ročník - bude konat 24. dubna 2021.
Srdečně zveme!
Vladimír Trávník

Svatokateřinské slavnosti vína 2020
Spolek vinařů Búdy Mutěnice a mutěničtí vinaři
zvou na XI. ročník Svatokateřinských slavností vína

Místo konání:

Mutěnické Búdy
Start: v 10 hodin

sobota 14
. listopadu
2020

Vstupné 700 Kč v předprodeji obsahuje: skleničku, nosičku, mapku sklepů,
ochutnávku v označených sklepích, svoz autobusem z okolních obcí, odběrové
kupóny na víno v hodnotě 400 Kč, láhev vody.
DO PRODEJE BUDE DÁN OMEZENÝ POČET VSTUPENEK!

...otevřeno bude šestnáct sklepů...
V neděli 15. 11. v době od 9 do 12 hodin možnost nákupu vybraných vín ve sklepích

Předprodej vstupenek na www.vinozmutenic.cz
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Mutěnická chasa a Obec Mutěnice zvou na

KORONÁVKY 2020,
které se budou konat 17. října 2020
v Amfiteátru Pod Búdama v Mutěnicích
Program:
15:00 hodin - Průvod krojovaných od radnice
15: 30 hodin – Taneční zábava hraje DH Liduška
21: 00 hodin – Beseda u cimbálu s CM Galán
V
Vstupné 80,- Kč Krojovaní vstup zdarma! Těšíme se na Vás!
ás!
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Oznamujeme, že se letošní Kateřinské hody, které se měly konat
ve dnech 22. – 24. listopadu konat nebudou!
Důvodem je situace okolo pandemie koronaviru!
Děkujeme za pochopení! Stárci a stárky

Organizace v obci
CM FANYNKA
Současný dětský folkór v Mutěnicích
druhá generace malé cimbálky, kdy post
primáše přebral po Františku Bravencovi,
který odchází studovat na konzervatoř, teprve osmiletý Karel Bohůn. To je také jediný
šohaj v cimbálce, neboť na ostatní troje
housle, kontry i cimbál hrají děvčata. Chybí
nám dlouhodobě muzikant, který by se uměl
postavit za basu. Na vystoupeních tam stává
František, protože basa tvrdí muziku a bez ní
to nejde. A bez zpěváků a tanečníků zase ne-

Naše dětské folklorní soubory fungují již
šest let. Repertoár, který tvoří především
lidová říkadla, písně, hry a tance převážně
z oblasti Podluží, vzniká postupně. Pro
děti od pěti let je určena folklorní přípravka
Súček a pro větší školáky soubor Mašlička.
Samostatnou skupinu tvoří chlapci Verbíři.
A že bez muziky se folklór dělá špatně, to
ví každý. Proto máme dětskou cimbálovou
muziku. Letos v srpnu se poprvé představila
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košeli, nádherné pásmo Svatoján, Královničky a spousta jiných. Je velká škoda, že v souboru nemáme zastoupenu právě věkovou
kategorii 12-15 let. S malými dětmi, ačkoliv
jsou šikovné a mají dobrou průpravu již ze
školky, je velmi těžké i po roce pravidelného
trénování nacvičit párové tance, nebo zvládnout texty některých scének a písní určených
pro starší. V letošním roce jsme dostali hned
čtyři nabídky k účinkování na dětských mezinárodních folklorních festivalech. Bohužel
vzhledem k situaci, která nastala v souvislosti
se šířením nového koronaviru a následnými
hygienickými opatřeními, byly akce zrušeny
a naše vystoupení mohli náhodní návštěvníci
nebo rodinní příslušníci vidět jen na besedě
u cimbálu nebo na táboře. Ve druhé polovině
prázdnin nacvičujeme na mutěnické vinařské
dny a od září začínáme opět se základními
tanci a nácvikem verbuňku. Abychom mohli
jezdit po festivalech a soutěžních přehlídkách

lze udělat pěkný pestrý program, se kterým
se může vystupovat třeba v Praze. Protože
každý rok nacvičíme jedno větší pásmo,
které musíme přizpůsobit věku tanečníků,
začínáme jakoby stále od začátku, ačkoliv
postupně přidáváme další tance pro starší
děti. Stává se velmi často, že děti ve věku
kolem 11 roku ztrácejí zájem o nácvik v souboru a hledají jiné atraktivnější aktivity, nebo
zkrátka přestanou chodit do kroužku proto,
že se jim spolužáci posmívají a nadávají jim
do sedláků. Ne každé dítě si dokáže obhájit
svůj vztah k tradicím. A pokud chybí podpora
ze strany rodičů, není možné udržet v chodu
soubor náctiletých, kteří se začali stydět za
to, že tančí v kroji při cimbálce. Přitom je tolik
pěkných nevyužitých krojů v Mutěnicích, tolik
písniček ve zpěvnících a tolik tanečků a pásem třeba pro větší děvčata. Například velmi
svižný osmi minutový tanec Pradlenky, který
se tančí bez bot, ve spodničkách a plátěné
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bílým vzorem, k tomu modré zástěry a nohavičkové kalhotky s úzkou krajkou místo
krátké spodničky pod mírně naškrobenou
kasanici. Když je teplo, neoblékáme jupku,
ale plátěné rukávce na šňúrku a pod krk
vážeme červenou mašličku. Sjednotili jsme
obuv – používáme černé plátěné taneční
cvičky pro chlapce i děvčata, a to zejména, když vystupujeme na jevišti. Verbíři na
soutěžích tančí v plném kroji s klobúčkem.
Zimní variantu kroje tolik potřebnou například o Vánocích k Betlému zatím nemáme,
děvčata nosí černé nebo tmavě hnědé punčocháče, univerzální sukni, pod jupku teplé
prádlo, přes sebe vlňák a na hlavu šátek.
Chlapci pod třaslavice teplé oblečení, na
košelu kožíšek, kdo má, vezme beranici
(hastrigánku). Pořízení a sjednocení krojů
pro soubor není jednoduchá ani levná záležitost a zvolený kompromis není v rozporu
s podobou dětských všedních krojů, které

a vzorně reprezentovat dědinu, musíme pilně
zkoušet. Proto jsou celá úterní odpoledne
laděna folklórně – muzikanti mají průběžně
hudebku, v Súčku a Mašličce se tančí
a zpívá, potom přijede lektor verbuňku, který
předává postupně chlapcům verbířské dovednosti včetně výuky předzpěvu. A protože
jedno odpoledne nestačí, muzika chodí hrát
i ve čtvrtek.
Chce to najít nejen trochu času, ale
hlavně mít chuť žít folklórem, hledat inspiraci v archivech, povídat si se staršími lidmi
o písničkách, nářečí, krojích, ornamentech,
protože právě starší lidé, kteří už ledacos pamatují - řekněme – naše tetičky, jsou dobrými
pomocníky a rádci třeba právě při šití krojů.
Naše kroje, které používáme, jsou všední,
kluci chodí v třaslavicách, plátěné košeli se
dvěma užšími vsadkami na rukávech, modré
zástěře. Děvčata mají ušité sukně a jupky ve
stejné barvě, podklad je červená s drobným

OD 15. ZÁŘÍ KAŽDÉ ÚTERÝ OD 14 HODIN SE MOHOU DĚTI V DOPROVODU
DOSPĚLÉ OSOBY PŘIJÍT PŘIHLÁSIT DO HUDEBNÍHO KURZU –

OBOR ZOBCOVÁ FLÉTNA,
OBOR HOUSLE,
(SOUBOROVÁ HRA - CM)
vyučující Michael Strýček
OD 15. ZÁŘÍ VŽDY V ÚTERÝ OD 16 HODIN ČEKÁME NA NOVÉ DĚTI
VE VĚKU 5-14 LET, KTERÉ SE NEBOJÍ VYSTUPOVAT NA JEVIŠTI,
JEZDIT AUTOBUSEM, TAHAT KUFR S KROJEM
A MAJÍ ASPOŇ TROŠKU RÁDY POHYB, TANEC A ZPĚV.
vedoucí Mgr. Kateřina Hubalíková,
Ing. Květoslava Svobodová a Jana Ševčíková
22

i v minulosti měla lokální odlišnosti dědina
od dědiny. Důležité je, aby kroje seděly,
dobře se oblékaly, byly čisté, vypadaly pěkně
v průvodě i při vystoupení. Kroje dětem půjčujeme, protože děti rostou, tak aby rodiče
nemuseli každý rok nechávat šít nové, rádi
jim je vyměníme za větší nebo podle předlohy
došijeme požadovanou velikost. Každý člen
souboru si kroj bere domů. Nezapomínejme,
že oblékání kroje je projevem úcty k předešlým generacím.
Jana Ševčíková

Z E L E N Í H Á J OV É
TŘÍAKTOVÁ VESELOHRA Z VENKOVSKÉHO ŽIVOTA
autor scénáře: J.F. Karas / upravila: Jiřina Rathouská

KD Mutěnice
sobota 17.10.2020
neděle 8.11.2020

17:00
vstupné
dobrovolné

„Oprášená“ divadelní hra více než 100 let stará
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DIVADELNÍ SPOLEK MUTĚNICE
povedlo, musíte posoudit už sami. Rádi vám ji
zahrajeme v sobotu 17. října a v neděli 8. listopadu. No jo, ale to vlastně ještě není všechno.
Kromě hry samotné pro vás máme ještě jedno
překvapení. Pozvali jsme do Mutěnic náš spřátelený divadelní spolek Havlíček Škrdlovice.
V loňském roce jsme hráli my u nich, letos
budou hrát oni u nás, a to v pátek 16. října.
Takže nezapomeňte! V pátek oni, v sobotu my.
Těšíme se na vás.

K nácviku divadelní hry patří učení textů,
práce na jevišti, příprava kulis a rekvizit a mnoho dalšího. Ale jak tohle všechno zvládnout,
když situace na jaře nám nedovolila se scházet? Jednoduše. Všichni členové divadelního
spolku dostali důležitý domácí úkol. Naučit
se texty. A to ostatní se muselo odložit na
příznivější situaci. Ta pro nás nastala v létě,
a tak místo prázdnin a volna přišly na řadu
přípravy. A i když slunce pálilo a pot stékal,
zvládli jsme namalovat kulisy, ušít kostýmy
a hru Zelení hájové dotáhnout do konce. Na
každé zkoušce se nám jeviště promění na
vesnickou hospodu, kde teče pivo proudem
a voní režná, kde mládí a láska kvete a kde se
dva staří dobří kamarádi rozhádají kvůli psům.
Hru Zelení hájové jsme našli v antikvariátu.
Ležela tam celá zaprášená a my jsme ji po
více jak sto letech oprášili. A jak se nám to

Eva Holešínská

Divadelní spolek HAVLÍČEK Škrdlovice uvádí komedii

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ STRAŠIDLA
napsal Petr Tomšů

pátek 16.10.2020 v 19:00
KD Mutěnice
vstupné dobrovolné

www.Divadlo-Havlicek.cz
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SAM
Zda letos bude možné odjet na letní tábor
bylo velkou otázkou až do poslední chvíle.
Situace týkající se virového onemocnění
ohrozila to, jestli vůbec se bude moct tábor
uskutečnit. Nakonec vše dobře dopadlo a my
se tak s radostí mohli vydat vstříc dalšímu
dobrodružství.

a chvíli poté, co jsme se vybalili, za námi
přišla s prvním úkolem. Vše probíhalo, jak
mělo, dokud jsme čirou náhodou neobjevili
starou dřevěnou truhlu. Plní očekávání, že
jsme našli část aztéckého pokladu, jsme plánovali truhlu otevřít, ale její obsah měl zůstat
zahalen tajemstvím. Na první pohled v truhle
nebylo nic víc než další dřevěná bedna, na
níž byl velkým písmem nápis: “JUMANJI”.
Po podrobném prozkoumání jsme zjistili, že
se jedná o deskovou hru, která je jiná než
všechny ostatní. Po nechtěném rozehrání
jsme přišli na to, že hra má vlastní hlavu
a nepřeje si, aby byla dohrána. Dohrát ji, byl
ale naneštěstí jediný způsob, jak se zbavit
nesnází, které nám hra natropila. Bohužel
už nebylo cesty zpět. Hru jsme museli dohrát
za každou cenu, protože jeden z vedoucích
byl do hry vtáhnut a jediná cesta, jak dát
vše do původního stavu, bylo nad ní zvítězit.
Po každém hodu jsme se setkali s nějakým
přírodním úkazem, který nám znepříjemňoval život. Například jsme se podívali do očí
lvům nebo nás postihla velká bouře, která
z tábořiště udělala bažinu, bojovali jsme
s obrovskými slimáky nebo jsme padli do
sítí odporným pavoukům. To vše, a mnohem
více, nám zkomplikovalo bádání po hrobce.

Všechno začalo naléhavou videonahrávkou od neznámé osoby. Žena na videu se
nám představila jako známá cestovatelka
a badatelka Helena Sováková a požádala
nás o pomoc. Se svým otcem historikem
a geologem Eduardem Sovákem a bratrem
kartografem a badatelem Martinem Sovákem
započali hledání po bájné hrobce aztéckého
krále Montezumy I., za jehož vlády došlo
k velkému rozvoji Aztécké říše. Proto se Helena domnívala, že hrobka skrývá mimo ostatků
samotného krále i velké bohatství. Důvod
její prosby o pomoc byl prostý. Její tým
byl, stejně jako mnoho ostatních, zasažen
nemocí, která momentálně ohrožuje celou
planetu, a ona potřebovala několik desítek
dobrovolníků, kteří by jí mohli pomoci. Její
otec však během výzkumu náhle zemřel a jí
velmi záleželo na tom, aby jeho dílo s bratrem
dokončili. Byli jsme varováni, že úkol, který
po nás žádá, není snadný a nikdo nám nemohl zaručit, že se výprava obejde bez potíží.
My jsme se však ničím nenechali odradit
a nebojácně jsme výzvu přijali.

Byli jsme vystaveni velkému rozhodnutí.
Zklamat Helenu a říct jí, že nemůžeme pokračovat v hledání hrobky nebo ponechat
jednoho vedoucího ve hře a zároveň tak
nechat hru nám znepříjemňovat život? Po
úspěšné domluvě s Helenou jsme se shodli,
že uděláme vše pro to, abychom zvládli oba
problémy. Všechno se zkomplikovalo, když
jsme zjistili, že členové nějakého jiného výzkumného týmu unesli Helenu spolu s jejím
bratrem Martinem za cílem získat z nich infor-

Dne 2.8. se u letadla směřujícího na Yucatánský poloostrov za Helenou a jejím bratrem
před mutěnickou radnicí sešlo 44 dobrovolníků, kteří chtěli Heleně odhodlaně pomoci.
Po příletu do malé vesnice Staré Hutě, někde v mexickém pralese, na nás už Helena
čekala. Odvedla nás do našeho tábořiště
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sourozenci Sovákovými a vyčerpaní po náročných dvou týdnech jsme se vydali domů.
Dobrodruzi z Mutěnic a okolí opět nezklamali
a my jen můžeme čekat na další výzvy!

mace o tom, kde se poklad nachází. Situace
byla velmi vyhrocená a my nevěděli, co dělat
dříve. Díky propracovanému a promyšlenému plánu se nám podařilo Helenu a Martina
osvobodit a mohli jsme se tak vydat na místo,
kde by se měly ostatky nacházet. Nakonec
se nám to opravdu povedlo a samotný cíl
výpravy byl splněn. Našli jsme skutečný
poklad plný zlata a prastarých artefaktů.
Dobrodružství ale jen tak neskončilo, hned
po návratu jsme měli ještě jednu věc na práci.
Dohrát hru Jumanji, ukončit tak naše trápení
a především osvobodit vedoucího, který byl
ve hře uvězněn.
Čím více jsme se blížili konci, tím více
nebezpečí na nás čekalo. Díky našemu
neslábnoucímu úsilí jsme zdárně všechny
nástrahy překonali a vše nakonec dobře dopadlo. Nezbývalo nic víc, než se rozloučit se

Mockrát bychom chtěli poděkovat všem
sponzorům a podporovatelům za hmotné
i finanční dary, bez kterých by se náš tábor
nemohl uskutečnit. Rádi bychom také vyjádřili svůj dík všem rodičům, kteří v nás neztratili
důvěru i přes komplikace, které letošní rok
přinesl. Věříme, že s Vaší podporou budeme
moct vytvářet radost a zážitky Vašim dětem
i nadále.
SAM Mutěnice, z.s.
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SKAUT
Tábor skautů z Mutěnic
to, až jednou převezmou vedení tábora nebo
oddílu. Právě na skautských táborech při
společných zážitcích vznikají pevná přátelství
na celý život.
Teď už se nám pomalu rozjíždí nový skautský rok a my se společně vrháme do dalších
dobrodružství – městských i těch v přírodě!
Stěny klubovny praskají ve švech – tento rok
nám přibyly další 2 nové skupinky dětí – takže
už jich máme 6! I když to vypadá, že si v klubovně jen hrajeme, tak každou hrou se něco
konkrétního učíme. Nejdůležitější je ale to, co
se přitom učí mimochodem – že má cenu se
o něco snažit, zapojit se, spolupracovat, být
součástí světa.

I tento rok se skauti z oddílu Jižní kříž vydali na letní stanový tábor. V čem byl tento
rok jiný? Nejenom, že jelo více dětí, ale taky
jsme si celý tábor museli postavit na zelené
louce vlastníma rukama – přeci za nás někdo
nebude stavět to, kde budeme 14 dní bydlet!
Skautské tábory jsou specifické tím, že
se jich účastní děti, které spolu pracují i během roku. Tráví tak léto se svými kamarády
a vedoucími, které znají. Na chodu tábora
se – přiměřeně svému věku – také podílejí.
Pomáhají se stavbou, přípravou jídla nebo
programu, a taky v noci hlídkují.
Tábor je pro děti od začátku jedno velké
dobrodružství. Objevují bydlení ve stanu, hry,
sportování, koupání, vaření, pobyt v přírodě,
jízdu na koni i výlety do okolí. Starší a zkušenější pomáhají nováčkům zvyknout si na
táborový život a ve stálých skupinkách se učí
týmovým rolím, což je taková malá příprava na

Sebastian „Lancelot“ Komínek
vůdce oddílu Jižní kříž
www.junakmutenice.skauting.cz
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MUTĚNSKÝ GULÁŠFEST 2020
občerstvení. Na baru bylo k dispozici pivo,
limonáda i balené vody. Pro milovníky vína
jsme připravili degustaci vzorků vín od Mužáků, ale i členů ostatních spolků, kteří do
degustace víno poskytli.
Každopádně už od devíti hodin probíhala
příprava prostoru amfiteátru na vaření gulášů.
Rozmístění kotlů, příprava otopu, informace
o spolcích a další nezbytnosti. Všechno jsme
zvládli, a tak úderem 12. hodiny mohlo začít
samotné vaření.
V 16 hodin pak bylo vaření slavnostně
ukončeno a začala samotná ochutnávka
gulášů všemi přítomnými návštěvníky i navzájem jednotlivými spolky. A je víc než jasné,
že guláše byly opět vynikající, protože se po
nich jenom zaprášilo.
Na základě hodnocení návštěvníků byl
nakonec vyhlášen jako nejlepší guláš Mutěn-

Letos se konal už třetí ročník Mutěnského
gulášfestu, který pořádají Mužáci z Mutěnic
z.s.
V plánovaném termínu 30.5.2020 to bohužel úplně nevyšlo a z důvodu koronaviových
restrikcí a zákazů jsme byli nuceni gulášfest
zrušit.
Díky uvolnění a zklidnění koronavirové
situace během prázdnin jsme se ale rozhodli
gulášfest uspořádat v náhradním termínu,
a to v sobotu 8.8.2020.
Opět jsme přizvali ke spolupráci a účasti
na akci Mutěnské spolky. Díky prázdninovému termínu se bohužel nedala dohromady
skupina děvčat z RC Žofka, a tak jsme letos
byli ochuzeni o jejich účast i o jejich „Opičí
guláš“.
Předpověď počasí slibovala pořádné
horko, proto jsme připravili taky pořádné
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ského gulášfestu 2020 Jelení guláš mistra
vinaře, připravený spolkem Búdy Mutěnice.
Odměnou jim byl pořadatelem věnovaný
broušený „pěťák“ skvělého mutěnského
vína, které jsme tam taky společně vypili.
To už se k akci ale připravovala kapela
ChlastandArt z Lednice, která poté hrála až
do pozdní noci k tanci i poslechu.
Na účasti bylo vidět, že jsou lidé po koronavirovém půstu „hladoví“ po zábavách a jsme
rádi, že jsme jim mohli jednu takovou dopřát.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem

zúčastněným spolkům: MS Zemeňák Mutěnice, Moto Mutěnice, Búdy Mutěnice, Mutěnská hora, SDH Mutěnice i všem členům
mužského sboru Mužáci z Mutěnic a jejich
manželkám, kteří se aktivně zapojili do příprav i průběhu celé akce.
V roce 2021 na dalším Mutěnském gulášfestu se budeme opět těšit na vaši účast.
Za Mužáky z Mutěnic
Milan Mráz

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
dům k technickým událostem a bude se vozit
za dopravním automobilem.
V průběhu léta také finišovaly konečné
úpravy a dostavby v naší zbrojnici, několik
dobrovolných brigád našich členů uvedlo
hasičku do nynější podoby a byly vytvořeny
vhodné prostory pro naši techniku.
Po celou dobu konání různých společenských akcí v našem amfiteátru byly požární
dozory z naší strany splněny na 100%. Je
dobré, že si pořadatelé uvědomují, že na
každou akci pro veřejnost musí být hasičská
hlídka, která dohlédne na bezpečnost akce.
Srpen byl také ve znamení kulinářské soutěže Gulášfest , kde naši kuchtíci ve složení
P. Pinkava, V. Hanák, R. Konečný ml. a V.

Za prázdninami a letními dovolenými se už
jen ohlížíme a můžeme si říct, co vše jsme
stihli v tomto letním období udělat.
Letošní léto nebylo naštěstí tak žhavé
a proti jiným rokům bylo bohaté na vláhu,
a tak výskyt požárů nebyl tak razantní. Naše
zásahová jednotka byla povolána od června
do konce měsíce srpna k 10 zásahům
v našem okolí .
Nové zásahové vozidlo tedy slouží dobře
a na plný výkon, i když jeho slavnostní předání se uskutečnilo až v srpnu, poněvadž
shodou okolností a zvláštním opatřením
kvůli pandemii Covid 19 na jaře se toho
slavnostní předání oddálilo. V pátek 28. 8.
2020 v 16 hodin před Obecním úřadem
v Mutěnicích slavnostně nastoupeni členové
SDH Mutěnice převzali zásahové vozidlo
Scania od výrobní společnosti Wisch Czech
do svých služeb, pod bedlivým dohledem p.
starosty MVDr. Dušana Horáka a p. místostarosty M. Mráze. Automobil posvětil náš pan
farář F. Putna, aby dobře a spolehlivě sloužilo
tak, jak nám velí odkaz našich předků:"Bohu
ke cti, bližnímu ku pomoci".
K vybavenosti naší jednotky také přibyl
i požární přívěs, který bude sloužit z výjez30

Miklík obhajovali loňské prvenství. Snad nebyly papričky správně naostřeny, protože 1.
místo nám tentokrát uniklo. Ale není to žádná
tragédie, guláš byl výborný, povedl se a nic
nezbylo. Příště na to vlítneme zase.
Na ukončení prázdnin jsme si udělali
společný táborák, abychom si užili možnost
být všichni spolu, kamarádsky posedět,
zhodnotit minulé, a pak taky naplánovat další
akce, které na nás ještě čekají.
Od 10. 9. 2020 se zase začnou pravidelně
každý čtvrtek scházet naši malí kolegové
z oddílu Mladý hasič. Schůzky budou
nadále probíhat v hasičce a pak na hřišti,
vždy od 17.00 hodin. Rádi přivítáme další

zájemce, kteří by chtěli rozšířit tento dětský
oddíl. Přijďte se podívat, přijďte se přihlásit.
Také bych chtěla podotknout, že si vedoucí
pro své svěřence připravují soutěž "Branný
závod", takže brzy budeme znát nejlepší tři
závodníky a jejich jména všem oznámíme.
Ovšem v situaci, která kolem nás opět
houstne a nastupují zase různá bezpečnostní
opatření proti šíření viru Covid 19 je zcela
jisté, že podzimní soutěž "Ocelový hasič" neproběhne, což je nám upřímně líto. Také se
letos nezúčastníme jako hlídky a pořadatelé
"Burčákového pochodu", který se letos tedy
neuskuteční. O dalších akcích, které budeme pořádat, vás včas budeme informovat.
Ivana Blahová
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SOKOL
Volejbalový turnaj
Na sobotu 27. června jsme dostali pozvánku na volejbalový turnaj od Sokola Střelice.
Jednalo se o losovaný turnaj, takže nebylo
potřeba přijet s celým týmem. Jeli jsme čtyři
a los nás rozdělil po jednom do čtyř družstev.
Ve velmi přátelské atmosféře jsme strávili

sobotní den, zahráli si s novými spoluhráči
a obsadili všechna tři místa na bedně.
Za T.J.Sokol Mutěnice
Jarmila Zámečníková

Turnaj v pétanque
Jelikož se loňský první ročník turnaje
v této jednoduché, ale zábavné hře, líbil,
rozhodli jsme se letos i navzdory epidemii
uspořádat alespoň jeho skromnější verzi.
Druhý ročník proběhl za slunečného
a horkého sobotního odpoledne 20.6. na
školním hřišti.
Soutěžilo 6 dvojic a po lítém boji všech
proti všem se vítězkami staly Hanka Pecůchová s dcerou Marikou, které naprosto

jasně zničily ostatní soupeře.
Doufáme, že příští léto budeme moci opět
pozvat i širší veřejnost, protože pétanque je
hra pro každého.
za T.J.Sokol Mutěnice
Jaroslava Šupová
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Stolní hokej - Šprtec
První prázdninový víkend se naše mutěnická pětičlenná výprava přidala k početné
skupině dětí na letním soustředění hráčů
stolního hokeje nedaleko Vranova nad
Dyjí. Náročnost těchto tréninků se projevila
hned v srpnu na našem turnaji Letní šprtání,
z něhož můžete vidět reportáž v mutěnické
kabelové televizi. Stejně tak uvidíte i reportáž ze zářijového turnaje Českého poháru
Mutěnice OPEN, který jsme pořádali ve
velkém sále KD Mutěnice v sobotu 5. 9.
2020. Za dodržování hygienických pravidel
se turnaje zúčastnilo 38 hráčů, od Litvínova
až po Vsetín. Po tomto turnaji jsou dva naši
hráči Matyáš Mokruša a Michal Trávník na
čele svých věkových kategorií Českého
poháru.

Velmi děkujeme ještě jednou za sponzorské dary paní Tomečkové (Pasta Daniela),
paní Mokrušové a panu Zimolkovi.
Dle ohlasů se turnaj velmi líbil, a věříme,
že příští rok bude možnost pořádat turnaj
i vyšší kategorie.
Máte-li zájem si stolní hokej vyzkoušet,
budete vítáni v pondělí od 17 do 19 h.
a v pátek od 16 do 18h. v Ponorce. Stále
nabíráme nové hráče jakéhokoliv věku!
Přijďte se pobavit.
Nehrajte u počítače, hrajte s námi!
Za T.J.Sokol Mutěnice
Petr Švéda

33

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

Kurz Cvičení pro nejmenší
Vždy v PONDĚLÍ
Začátek 14. 9. 2020 od 8:30 do 12:00 hod.
(přijít a odejít můžete, jak vám to bude vyhovovat)
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. Poté se uklidí hračky a všichni
si spolu řekneme básničky, zazpíváme písničky a promasírujeme nožičky na opičí dráze.
Kurz probíhá v prostorách základní školy. Vchod je za jídelnou po schodech do bočních dveří.

Kurz Protáhni své tělíčko
Vždy ve ČTVRTEK
Začátek 17. 9. 2020 od 9:30 do 10:45 hodin
(konec dle domluvy).
Kurz je určen pro děti od 1 do 4 let.
Kurz probíhá při hezkém počasí na hřišti U PRESU (pak dle domluvy), při nepříznivém počasí v zasedací místnosti v kulturním domě (na koberci). Děti si zacvičí s básničkami a spolu
s rodiči uspořádají a proběhnou opičí dráhu. Po jejím zdolání následuje volné hraní a nakonec
zklidnění s padákem.
Těší se na vás tety Simona, Michaela a Ivana s opičkou ŽOFKOU.

Rodinné centrum ŽOFKA Mutěnice / Brněnská 777, Mutěnice
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Charitní pečovatelská služba Hodonínsko
pracoviště Mutěnice
Diecézní Charita Brno. Oblastní Charita Hodonín
Charitní pečovatelská služba Hodonínsko
Květná 379, 696 11 Mutěnice
Telefon: 731 134 258 Jitka Koperová – vedoucí služby
E-mail: dps.mutenice@hodonin.charita.cz
www.hodonin.charita.cz

Popis služby:
Posláním Charitní pečovatelské služby Hodonínsko je poskytování ambulantních
a terénních služeb seniorům, rodinám s dětmi a osobám se zdravotním postižením,
které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, s ohledem na jejich individuální potřeby a osobní cíle. Zajišťujeme pravidelnou pomoc, podporu a péči ve spolupráci
s rodinou, aby uživatelé mohli co nejdéle zůstat ve svém domácím prostředí.
Mezi základní činnosti patří:
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu • Pomoc při osobní
hygieně • Pomoc při zajištění stravy • Pomoc při zajištění chodu domácnosti •
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím • Uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí • Seberealizace • Podpora rodičovských kompetencí • Půjčování kompenzačních pomůcek (elektrické polohovací
postele, invalidní vozíky, chodítka aj.).
Místa poskytování:
Mutěnice, Ratíškovice, Dolní Bojanovice, Hodonín, Lužice, Mikulčice, Josefov,
Prušánky, Čejkovice, Starý Poddvorov, Nový Poddvorov, Dubňany,
Cílová skupina: Senioři / Osoby se zdravotním postižením / Rodiny s dětmi
Forma poskytování služby: ambulantní, terénní
Provozní doba: PO – NE: 7.00 – 20.00 hod.
Motto: „Nejlepším lékem pro člověka je člověk.“
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SPORT
Fotbal
Po zrušené jarní části sezóny se nám
naplno rozběhl nový fotbalový ročník, ve
kterém zatím střídáme lepší a horší výsledky. Hlavně v mládeži se prohlubují problémy
s nízkým počtem dětí, což se ale postupně
odráží i v mužských kategoriích. Sloučení
mužstev tak, jak jsme to provedli před rokem
s Dubňany a Svatobořicemi - Mistřínem,
je naprosto nezbytný krok k tomu, aby se
vůbec nějaký fotbal na vesnicích a pomalu
i ve městech hrál. Pokud potřebuji fotbalovou jedenáctku, tak ji ze čtyř našich hráčů,
kteří nám třeba zůstali ve starších žácích,
opravdu nesložím…
Mladší a starší přípravky hrají opět
nejv yšší okresní soutěž a do uzávěrky
zpravodaje zvládly odehrát doposud pouze
dvě utkání. Mladší přípravka alespoň jednou
remízovala doma s Kyjovem, zbylá utkání
naše mužstva poměrně vysoko prohrála.
Neradostný je hlavně fakt, že i starší přípravka, aby vůbec mohla hrát, je pro novou
sezónu spojena (!!) a to se Svatobořicemi
- Mistřínem. Důvodem je nízký počet dětí
v dané kategorii. Ten je způsoben jednak
odchodem těch nejlepších do regionálního
střediska v Hodoníně (v současnosti tam
máme 3 děti věkem starší přípravky – r.
2010 a 2011) a také tím, že některé děti
po roce či dvou s fotbalem bohužel končí
a věnují se v lepším případě jiným aktivitám
a v horším případě vůbec ničemu… Určitě
není naším cílem v přípravkách vychovat
ligové fotbalisty, ale snažíme se přimět děti
k pravidelnému sportování a také zodpovědnosti k povinnostem i kolektivu, do kterého
patří. K tomu určitě přispívá i fotbalová ško-

lička, která se znovu v září rozběhla, a kde
se mohou vyřádit děti od 4 do 6 – ti let.
Mladší žáci jsou zatím poměrně příjemným překvapením sezóny, neboť ze
šesti soutěžních utkání 5 vyhráli. Spojení
s Dubňany a Svatobořicemi – Mistřínem
díky slušnému počtu dětí r. 2009 ve všech
obcích nám umožnilo sestavit nejen áčko
hrající krajskou soutěž, ale i béčko, které
hraje okresní soutěž. Celkový počet mladších žáků se blíží počtu 30 kluků a snad
se nám tady podaří vybudovat základ pro
slušná žákovská i dorostenecká družstva
do budoucna. Je s tím spojena řada organizačních a dalších komplikací, ale zatím je
díky ochotě všech zainteresovaných stran
včetně dětí a rodičů vše na dobré cestě, tak
to snad bude klapat i v budoucnu. Jinou
možnost opravdu nemáme!!
Bohužel mnohem horší situace je u starších žáků. Ti jsou spojeni nejen se zmíněnými oddíly, ale navíc i s Dolními Bojanovicemi
a Prušánkami!! Přesto všechny tři úvodní
zápasy starší žáci prohráli, a navíc poslední
dva i poměrně výrazným rozdílem. Tady je
bohužel úbytek dětí ještě výraznější než
u přípravek a dostává nás to do opravdu
nelichotivé situace, zvláště když si vezmeme, že je doplňují i mladší žáci ročníku
2008. Bohužel třeba Svatobořice-Mistřín
nemají v tomto výběru žádného hráče a ani
naši 4 starší žáci, z nichž navíc s Jindrou
Pavelkou trenéři asi na podzim už nemohou
počítat, nejsou naší nejlepší vizitkou.
V dorostu je situace zatím přece jen lepší, ale i zde máme hráče v podstatě z celého
okresu. Mladší dorostenci jsou na tom zatím
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nám to bude dařit.
Ženy stihly odehrát doposud jediné, a to
vítězné utkání v Holešově s výsledkem 3:1.
O branky se postaraly Iva Rathouská, Lenka
Lamáčkouvá a Pavlína Válková. Střelkyně
první branky přišla v letní přestávce z Troubska, stejně jako další 4 (!) její kolegyně. I zde
je velmi těžké sestavit mužstvo, vždyť na
okrese Hodonín se ženský fotbal hraje kromě Mutěnic už jenom ve Vlkoši a v Hodoníně
a třeba na Břeclavsku snad už vůbec nikde.
O to víc vyniká úsilí a oddanost fotbalu maminek, které v mužstvu máme, a které jsou
schopné se k fotbalu po splnění mateřských
povinností vrátit, jako naposledy třeba brankářka Lucka Bílíková – Pavková. Bez nich by
se ženský fotbal v Mutěnicích dávno nehrál!!
A-mužstvo pod vedením trenéra Marcela
Houšky se konečně dočkalo mistrovských
utkání. Nejprve vše vypadalo skvěle, neboť

podstatně hůře, když z 5 odehraných utkání
jenom jednou zvítězili. Většina kluků přišla
totiž ze žáků, anebo jsme je doplnili z hráčů,
kteří se neprosadili v Hodoníně.
Starší dorost je naopak v mnohem lepší
sestavě, což se odráží i ve výsledcích. 4 výhry a jediná prohra jsou dobrým vkladem do
soutěže, která se rozšířila na 16 mužstev.
Opravdové zhodnocení kvality dorostenců
nastane ale až v momentě, kdy se bude
rozhodovat, kolik kluků se prosadí v áčku.
Hráči ročníku 2002 a 2003, kteří v dorostu
pomalu končí, by tak měli postupně šlapat
na paty klukům až o deset a více let starším,
kteří už dlouhé roky drží mutěnický fotbal
tam, kde se teď nachází. Hlavně z toho
důvodu jsme se před rokem s Dubňany
a Svatobořicemi – Mistřínem spojili. Totiž
připravit kluky v kvalitní dorostenecké soutěži co nejlépe na mužský fotbal. Snad se

FK Mutěnice ženy po výhře v úvodním zápase v Holešově
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jsme zvládli pohárový zápas na velmi horké
půdě v Miloticích a úvodní dva zápasy KP
doma s Ráječkem a v Kuřimi. Remíza s Bohunicemi také měla svou váhu, ale bohužel
prohra v Boskovicích a remíza doma s Ivančicemi nám už tolik radosti neudělala. Trápí
nás hlavně útočná fáze, opět se ukázalo,
jak je pro nás platný Marcel Čepil, který se
zranil v zápase s Bohunicemi. Naštěstí už
je snad v pořádku, což bylo vidět i v zápase
s Ivančicemi, kdy zařídil vyrovnávací branku

krátce po svém příchodu na hřiště. Snad se
výkony i výsledky áčka co nejdříve vrátí na
vítěznou vlnu.
Závěr
Přejeme všem mutěnickým občanům
krásný a pokud možno slunný podzim.
V době vinobraní je to určitě potřeba, stejně
jako pevné zdraví, zvláště v dnešní nejisté
„koronavirové“ době.
Petr Blaha

Fotbalová školička
Vážení spoluobčané a sportovní nadšenci,
jelikož začal nový školní rok a s ním spojené zahájení podzimní fotbalové sezóny,

chtěl bych vám sdělit pár základních informací k činnosti fotbalové školičky. Jak už
jsem dříve psal, fotbalová školička v Mutěni-

Trénink fotbalové školičky
38

všechny nejmenší zájemce do našich řad.
Tréninky probíhají pravidelně na hřišti Pod
Búdama 1x - 2x týdně dle dohody s rodiči.
Pro zájemce je možné přihlásit se do skupiny na sociální síti facebook „FK Mutěnice
mladší přípravka". V této skupině funguje
právě zmiňovaná fotbalová školička, kde
vám sdělíme potřebné informace. Případně
se můžete s dotazem kdykoliv obrátit na můj
telefon 602 43 70 68. V případě zájemců
ročníků 2012 a 2013 do mladší přípravky
jsou dveře také otevřené. Tréninky mladší
přípravky budou probíhat na hřišti Pod
Búdama pravidelně v úterý a ve čtvrtek.
Zájemci, můžete se přihlásit do skupiny na
sociální síti facebook „MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
U8 FK Mutěnice" nebo také na mém telefonu 602 43 70 68. Těšíme se na všechny.

cích funguje pro zájemce ve věku od 4-6 let.
Hlavním cílem je, aby se děti pohybově
rozvíjely a pracovaly v kolektivu. Nikdo se
nemusí obávat, že jeho dítě není fotbalově
nadané. Ti, kteří do školičky nastoupili již
v brzkém věku, vydrželi a postoupili do
mladší přípravky, jsou nedílnou a nezbytnou
součástí celého kolektivu.
Nebudeme si namlouvat, že každý je rozený fotbalista. Ale výsledky za poslední léta
fungování fotbalové školičky jsou více než
překvapivé. Sportovní posun u některých
jedinců je obrovský. Jak ve zdokonalení celkového pohybu, tak v dovednosti s míčem,
ale také ve zlepšení celkové koncentrace
a chování. Všichni dobře víme, že práce
s dětmi v takovém věku není jednoduchá
a některé z našich dětí jsou prostě živější.
Z vlastní zkušenosti vím, o čem mluvím.
Proto touto cestou děkuji všem, kteří se
na trénování podílí, a zvu jménem trenérů

za tým trenérů
Marek Ištvánek

Společenská kronika
Narození
18. 06. 2020
22. 06. 2020
03. 07. 2020
11. 07. 2020
21. 07. 2020
01. 08. 2020
03. 08. 2020
04. 09. 2020

Mikuláš Štěpánek
Alžběta Štěpánková
Timea Čepilová
Mikuláš Zimolka
Gabriela Nováková
Viktor Tkadlec
Karolína Bezůšková
Matěj Čepil

Vážení rodiče,
vzhledem k účinnosti Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), které představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU, a které hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení
s jejich daty a osobními údaji, budou v rubrice narození uvedeny pouze ty narozené děti, jejichž rodiče
dali souhlas se zveřejněním.
Proto Vás žádáme, abyste se v případě zájmu o zveřejnění narození Vašeho miminka dostavili na obecní
úřad k vyjádření souhlasu se zveřejněním.
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Sňatky
06. 06. 2020

Radek Petrčka, Zahradní
Petra Maderová, Bruntál

13. 06. 2020

Petr Suchánek, Na Ovčírnách
Klára Křížková, Na Ovčírnách

11. 07. 2020

Petr Homola, Rohatec
Dominika Froňková, Vinařská

18. 07. 2020

Petr Bíza, Zahradní
Nikola Holešinská, Zahradní

05. 08. 2020

Michal Vaněk, Jižní
Monika Vrtková, Jižní

22. 08. 2020

Martin Hanáček, Tržní
Adéla Froňková, Nová

22. 08. 2020

František Dubina, Jižní
Eliška Baláštíková, Tržní

Úmrtí
13. 06. 2020
10. 07. 2020
31. 07. 2020
12. 08. 2020

Julie Záleská
František Joch
Zdenka Šupová
Pavel Holomek

86 let
nedožitých 83 let
88 let
nedožitých 79 let

Blahopřání
Vážení spoluobčané, vzhledem k účinnosti Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), které představuje právní
rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU, a které hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, jsme nuceni dočasně zrušit rubriku blahopřání. Pokud
si budete přát, aby Vaše jméno bylo zveřejněno mezi jubilanty, je potřeba se dostavit na obecní úřad
a udělit souhlas se zveřejněním Vašich osobních údajů. Je nám tohoto kroku líto, ale nařízení je závazné.
Přesto všem jubilantům blahopřejeme.
Marta Balgová
matrikářka
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Mutěnické vinařské dny 2020

DIVADLO

ZARÁŽÁNÍ HORY

DFS MAŠLIČKA

MUŽÁCI Z MUTĚNIC

FS POHÁREK

FLERET

ZARÁŽÁNÍ HORY
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