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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
dovolte mně, abych krátce zhodnotil 

volební období 2018 až 2022. 
Invest iční  akce za toto volební 

období popsal ve svém článku pan 
místostarosta Milan Mráz. Nebylo 
jich málo a f inanční prostředky byly 
dobře investovány. Zůstatek na účtu 
obce ke konci roku 2022 bude jistě 
kolem 100 milionů korun.  Je to důkaz 
toho, že obec dobře hospodaří a že má 
připravené finanční prostředky na nové 
investiční akce. 

Jsem rád, že jsme dostali stavební 
povolení na rozšíření skládky, a tak bude 
možnost ukládat odpad do roku 2030. 
V současné době probíhá výběrové 
ř ízení na stavbu protipovodňov ých 
opatření za Oborou, toto dí lo má 
ochránit majetek obce a občanů před 
přívalovými dešti. Dotace ze Státního 
fondu životního prostředí činí cca 
90 procent.

Dne 23. a 24. září se konají volby do 
zastupitelstva obce. Chci ještě jednou 
poděkovat panu místostarostovi, 
členům rady a všem zastupitelům za 
jejich práci v tomto volebním období. 
Dále chci poděkovat všem pracovníkům 
obecní ho úř adu a zaměstnancům 
skládk y. Poděkování patř í  rovněž 
členům finančního výboru a kontrolního 
výboru, členům komisí, a to zemědělské 
a životního prostředí, výstavby, kulturní, 
pro občanské záležitosti, letopisecké 
a redakční radě a kronikáři.  Vážím si 
práce všech spolků a děkuji jim za jejich 
činnost a reprezentaci obce. 

I v následujícím volebním období se 
budu ucházet o funkci starosty.

Vinařům přeji bohatou úrodu a skvělá 
vína. Prvňáčkům ať se ve škole líbí.

MVDr. Dušan Horák
starosta obce
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Zprávy z radnice

Vážení spoluobčané,
tak už nám končí léto a nastává doba 

vinobraní  a podzimních plískanic.
Letošní rok se naštěstí už nenesl ve 

znamení obav z koronaviru, ale zato nás 
všechny zaskočila krutá válka na Ukrajině, 
kdy se velká část obce zapojila do první 
pomoci postiženému národu, za což všem 
patří velký dík.

Ale chtěl bych se věnovat spíš dění v obci. 
V současnosti se nám podařila zdárně 

dokončit zdaleka jedna z velkých letošních 
investičních akcí – celková rekonstrukce 
a přístavba školní tělocvičny.

Výběrové řízení na realizaci stavby 
v hodnotě téměř 17,5 mil Kč bez DPH vyhrála 
společnost SKR Stav s.r.o. z Brna. Tak, jak 
už to bývá při opravách starých staveb, 
potýkali jsme se s různými nečekanými 
komplikacemi a „překvapeními“.

Přesto se vše dovedlo ke zdárnému 
konci a v neděli 11.9.2022 jsme tělocvičnu 
slavnostně otevřeli.

Dalšími investičními akcemi, které nás 
provázely téměř celým jarem a létem, byly 
opravy místních komunikací a polních 
cest. Při opravách komunikací v obci jsme 
poměrně často naráželi na kaverny v místě 
napojení kanalizačních šachet, a tím se 
opravy prodlužovaly a komplikovaly. Také 
jsme vyměnili dvě poškozené horské vpusti 
na ulici Ke Trojici.

Další velkou akcí, která je dokončená, 
je celková oprava ulice Školní, kde 
byla vysoutěžená cena od společnosti 
Swietelsky stavební, s.r.o. 10,1 mil Kč. 

Při projektování byl brán obzvláštní zřetel 
na bezpečnost chodců, převážně dětí, které 
tudy chodí do školy. I zde se ovšem při 
bouracích pracích objevily různé kaverny 
a propadliny, a tak bylo potřeba vše dát 
do pořádku. Náš cíl, aby byla akce hotová 
do začátku školního roku, se nám přesto 
podařilo splnit.

V současnosti probíhají práce na rozšíření 
vodovodní a kanalizační sítě v ulici Horská 
pod Búdama, kde by měly práce skončit do 
konce září.

Na podzim chceme začít budovat suché 
poldr y „Za Oborou“. Bude se jednat 
opět o nákladnou akci za cca 20 mil Kč 
bez DPH. Již přípravné práce (příprava 
přeložky inž. sítí ) jsou samy o sobě 
komplikované. V současnosti čekáme na 
rozhodnutí o dotaci, která by měla být ve 
výši 90 % uznatelných nákladů. Když to 
všechno dobře dopadne, a já věřím, že ano, 
budeme mít příští rok zase při vydatných 
deštích klidnější spaní.

Snažíme se co nejvíce využívat př i 
investičních akcích vyhlášené dotační tituly. 
Jenom pro vaši představu jsme za poslední 
tři roky získali na dotacích téměř 19 mil Kč, 
a to při celkových nákladech na akce ve výši 
necelých 27 mil Kč, což je něco málo přes 
70 % ušetřených prostředků z obecního 
rozpočtu. A to do toho nepočítám výše 
zmíněnou 90 % dotaci na suché poldry.

 
Milan Mráz

místostarosta

Místostarosta
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Bylo mi ctí být vaší senátorkou! 

Senátní kampaň jsem vedla s mottem: 
„Nenechám vás na suchu!“ a snažila jsme 
se pro to udělat maximum. Nejvíce času 
jsem věnovala stěžejní kauze našeho 
regionu „Ochrana pitné vody prameniště 
Bzenec-komplex vs. těžba štěrkopísku 
v Moravském Písku.“ Uspořádali jsme 
„Protestní pochod za vodu pro lidi!“, 
s obcemi jsme vedli nespočet jednání, 
podali jsme petici a v Senátu jsme dokonce 
uspořádali veřejné slyšení. Společně s VaK 
Hodonín jsme se snažili najít způsob, 
jak u soudu bránit naši pitnou vodu.  
Tato kauza se s našim území vleče již 
roky. Přese všechno pevně věřím, že se 
nám nakonec podaří naši pitnou vodu 
zachránit. 

Obcím jsem ak t i v ně pomáhala 
s koordinačními jednáními ve věci přípravy 
a realizace výstavby dálnice D55 a to 
zejména v úseku Moravský Písek – Bzenec 
– Rohatec – Břeclav. Plánovaná stavba 
této časti dálnice je pro naše území zcela 
zásadním krokem do budoucna. Měla 
jsem radost, když se podařil zrealizovat 
projekt „Lávka pro pěší a cyklisty u ZOO 
Hodonín“ a zároveň se dala do běhu 
příprava kruhového objezdu na křižovatce 
na Pánově. Dále jsem obcím pomáhala 
s různými projekty v oblasti životního 
prostředí, protierozními opatřeními, 
využitím důlních vod a přípravou výstavby 
nových ČOV.

Po loňském ničivém tornádu jsem 
se mj. zaměř ila na pomoc rodinám 
s dětmi z postižených obcí. Ve spolupráci 
s Mikroregionem Hodonínsko, Regionem 
Podluží a Nadací Karel Komárek Family 
Foundation jsme zřídili příměstský tábor 
„Tornádo“. S pomocí dobrovolníků jsme 
vytvořili bohatý program a díky tomu bylo 

o děti postaráno během celých letních 
prázdnin. 

S Kyjovským Slováckem v pohybu 
jsem spolupracovala na projektu Stromy 
s pamětí, kde jsme nejen sázeli stromy, 
ale zároveň se u dětí zaměřili na osvětu. 
Vždy jsem podporovala děti a mládež 
nejen formou příměstských táborů, ale 
především akcemi jako je Den Země, 
junáckými, veslařskými aktivitami či 
snažila jsem se nalákat mládež na akce 
jako Ukliďme Česko. 

Během svého šestiletého senátního 
období jsem se jako členka, následně 
místopředsedkyně Ústavně-právního 
výboru věnovala mnoha zákonům. Po 
legislativní stránce jsem se aktivně 
zabývala zákonem o obcích, vodním 
zákonem, zákonem o zpracování osobních 
údajů, volebním zákonem, novele 
zákona o insolvencích a komplexnímu 
pozměňovacímu návr hu k novele 
stavebního zákona. V novele trestního 
řádu se mi podař ilo prosadit vyšší 
ochranu pro oběti znásilnění a domácího 
násilí při trestních řízeních. Úzce jsem 
spolupracovala na Milostivém létu 
a snažila jsem se následně pomocí 
Člověka v tísni, aby se informace dostaly 
do širokého povědomí a jejich dluhoví 
poradci pomohli v našem regionu co 
nejvíce občanům. 

Chtěla bych poděkovat všem, kteří se 
mnou spolupracovali a pomáhali mi náš 
region posunout dál. Bylo mi velkou ctí 
být šest let vaší senátorkou.

S přáním všeho dobrého 
a hlavně pevného zdraví 
Ing. Bc. Anna Hubáčková

senátorka za volební obvod č. 79
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Klejicha hedvábná

V minulém čísle Našich Mutěnic byl 
uveden článek o pajasanu žláznatém 
jako invazivní rostlině, která se vyskytuje 
v katastru obce. Dnes je zde krátký popis 
jiného invazivního druhu, tentokrát z říše 
bylin - klejichy hedvábné.

Jde o vytrvalou rostlinu, cca 1 – 2 m 
vysokou. Lodyha je přímá, listy mají 1,5 až 
3 cm délku a 1 až 1,5 m šířku. Rub listu 
a lodyha jsou plstnaté. Kvete bohatým 
květem narůžovělé, bílé případně růžové 
barvy v červnu až červenci. Plodem 
je podlouhlý vejcovit ý  měchý řek 
s mnoha semeny. Semena jsou vejcovitá 
s nápadným bílým chmýrem. Při poranění 
rostliny silně bíle mléčí (obdobně jako 
pryšce). Zemí původu je východní část 
severní Ameriky, kde je živnou rostlinou 
severoamerického motýla monarchy 

stěhovavého. Na území ČR se poprvé 
objevila na zámku v Lánech v r.1786. 
V současné době se s ní setkáváme 
nejčastěji v nejteplejších částech ČR – 
Polabí a jižní Moravě. V našich podmínkách 
osídluje různá rumiště, meze, různé náspy 
(silnice, železnice) a jiné neudržované 
plochy. Její výskyt je však zaznamenán i na 
travnatých plochách, kde probíhá pokos 
2x ročně! Šíří se snadno vegetativně, ale 
zejména lehce šiřitelnými ochmýřenými 
semeny.

Čím je „riziková“? Tím, že vytváří 
rozsáhlé a neprostupné porosty, kdy 
vytlačuje původní rostliny. Navíc je rostlina 
jedovatá, nejvíce oddenek. Obsažen 
je alkaloid asclepiadin. Po požití může 
vyvolávat zvracení, průjmy a při potřísnění 
bílou mléčí kožní podráždění.

Jej í  l ik v idace je  opět  náročná. 
Z mechanických metod lze praktikovat 
na menších plochách v y trhávání, 
jinak kosení a sečení. To je ale nutné 
provádět opakovaně po několik let kvůli 
houževnatému a rozsáhlému kořenovému 
systému klejichy. Ideálně na souvislých 
plochách provádět současně s tím i vyorání 
kořenového systému, nejlépe opakovaně 
po 2 – 3 týdnech. Při těchto radikálních 
zásazích je třeba dbát na vhodné 
nakládání se zeminou kontaminovanou 
jejími semeny, totéž platí i při nakládání 
se vzniklou rostlinnou hmotou. Aplikace 
herbicidů je méně účinná než u jiných 
rostlin, jelikož použité chemické látky se 
přednostně váží do latexu obsaženého 
v rostlině a musí se provádět opakovaně. 
Nejúčinnější prostředky jsou glyfosáty.

Martin Králík
komise zemědělská a životního prostředí
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Názory našich zastupitelů

Vážení spoluobčané,
druhé volební období, kdy jsem měl 

tu čest zastupovat vaše zájmy na půdě 
zastupitelstva, je u konce. Jak jsem 
veřejně avizoval již před minulými 
volbami, je to pro mne období poslední.

Jsem člověk, který když se do něčeho 
pustí, dělá to vždy na 100%. Toho však 
s ohledem na rodinu a firmu již nejsem 
dále schopen. Proto přenechávám své 
místo na kandidátce jiným.

Něco se za tu dobu povedlo, něco se 
nepovedlo. Politika mi mnohé vzala, ale 
i dala.

Vzala mi iluze o jí samotné, o fungování 
právního řádu v této zemi, o stavu 
společnosti všeobecně. Dala mi pokoru, 
schopnost naslouchat názorům druhých 
a kompromisu. Navíc jsem zjistil, že 
jsou mezi námi i lidé, kteří jsou schopni 
a ochotni zdarma, jenom proto že to 
považují za správné, pro budoucnost své 
obce něco udělat. 

Chtěl bych jim touto cestou poděkovat 
za jejich osobní odvahu. Za to že svoje 
jméno připojili pod opoziční kandidátku 
v době, kdy to vedení obce považovalo za 
osobní útok. Jen díky nim se do mutěnické 
politiky povedlo vrátit skutečnou opozici 
a s ní i politickou soutěž. Každý ví, že 
kde není konkurence, přichází časem 
degenerace a úpadek. Politik musí vědět, 
že své křeslo nemá jisté a že je třeba 
o každý voličský hlas bojovat. Teprve 
potom se podaří mnohé užitečné prosadit 
a některé hlouposti naopak smést ze 
stolu. Pozitivně také vnímám posun 

přístupu radnice v jednání s občany.
Avšak veškerý dosažený pokrok je 

nejistý a snadno se věci mohou vrátit do 
starých kolejí.

Za největší nezdar považuji to, že 
se mi společně s ostatními nepodařilo 
přesvědčit většinu občanů o nutnosti 
změny. Více je zapojit do rozhodovacích 
procesů v obci. Ani po osmi letech si lidé 
nenašli cestu na zasedání zastupitelstva. 
Mrzí mne také předčasná abdikace dvou 
kvalitních zastupitelů a lidí, kterých si 
osobně velice vážím Josefa Vagundy 
Drgáče a Vaška Špéry. 

Až budete číst tyto řádky, budete zrovna 
rozhodovat, kdo povede Mutěnice další 
4 roky. Nejen každého z nás jednotlivě, 
ale i naši obec a celou zemi čekají 
nelehké časy. Přeji sobě i vám, abyste 
zvolili zastupitele energické s novými 
myšlenkami, kteří se nespokojí s tím, co 
tu máme, ale posunou obec zase o kus 
dál. Tak, abychom jen nevzpomínali na 
dobu, kdy byly Mutěnice nejbohatší obcí 
na okrese.

Ještě jednou děkuji všem, kteří mi 
projevili důvěru a podporovali program 
Svobodných v Mutěnicích. Doufám, že 
jsem vás nezklamal, neboť jsem vždy 
po celou dobu a za všech okolností 
upřednostňoval veřejný zájem nad svým 
osobním.

Přemysl Rozehnal
váš zastupitel.
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Historie

Vzácná návštěva vnuček T.G.M. před třiceti lety

15. října 1992 na pozvání Masarykovy 
společnosti v Hodoníně navštívily místa, 
kde žil mladý Tomáš Masaryk, jeho vnučky, 
sestry PhDr. Anna Masaryková (*3.4.1911, 
+18.3.1996) a paní Herberta Masaryková 
– Pocheová (*6.7.1915, +30.9.1996), 
doprovázené tehdejší členkou Národní 
rady České republiky ing. Květoslavou 
Kořínkovou.

Obě dámy se vypravily po stopách mládí 
svého dědečka. Navštívily jak rodiště otce 
Tomáška, slovenské Kopčany, Masarykův 
rodný Hodonín, ale i vesnice, místa jeho 
dětství, naše Mutěnice, Čejkovice a Čejč.

Nezapomenutelné, velmi milé chvíle byly 

jimi strávené s občany u nás v Mutěnicích. 
Na radnici byly tyto dámy v onen památný 
čt vr tek uvítány kolem třetí hodiny 
odpoledne starostou ing. Františkem 
Vaculovičem i členy Masarykovy společnosti 
s krásnými kyticemi. V srdečném, nijak 
nepř ipravovaném bezprost ředním 
rozhovoru u stolů s mutěnskými koláčky, 
v plně obsazené obřadní síni domácími 
občany, se vyprávělo o ročním pobytu 
Masar ykovy rodiny v letech 1852 – 
1853 s chlapci Tomášem a jeho mladším 
bratrem Martinem v Mutěnicích. K bývalé 
chalupě „drábovni“ se také vnučky 
nezapomněly podívat.

Berta Anna
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Otázky rozhovorů se točily kolem 
prezidentovy rodiny: Na jaře roku 1878 si 
osmadvacetiletý doktor filozofie Tomáš 
Masar yk vzal za ženu stejně starou 
Američanku Charlottu Garrigueovou, 
poznal se s ní v Lipsku. Pak v květnu dalšího 
roku se manželům narodila dcera Alice 
(ta doprovázela svého otce při návštěvě 
do Mutěnic v roce 1924). V roce 1880 se 
narodil syn Herbert, otec obou dnešních 
hostů. Herbert, talentovaný malíř, se 
roku 1910 oženil s vdovou po svém příteli, 
rovněž slavném malíři Antonínu Slavíčkovi, 
Bohumilou. Z tohoto manželství přišla na 
svět roku 1911 dvojčata, chlapec Herbert 
a první vnučka prezidenta Anna. Malý 
Herbert však zemřel na zápal plic po 
prvním roce života. V roce 1915 se narodila 
Herberta, druhá vnučka prezidenta.

T.G.Masaryk se ještě dočkal v roce 
1936 doktorátu Aničky, která vystudovala 
dějiny umění a byla pak dlouholetou 
pracovnicí národní galerie v Praze. 
Prezident se také mohl radovat z hudebního 
nadání vnučky Berty, později hudební 
redaktorky notového umění Supraphonu. 
Tato byla nejprve provdaná za historika 
českého umění Emanuela Poche, později 
za literálního historika Jaromíra Langa.

Čas vyhrazený doprovodem našich 
návštěvnic pro Mutěnice byl dávno 
překročen. Ještě podpisy do pamětní 
kroniky, pohled na bustu jejich dědečka 
u vchodu radnice, rozloučení a pozdravy 
celým Mutěnicím. Auta odjížděla směrem 
na Čejkovice a pak Čejč.

ing. Jaroslav Mihola

Školství

Základní škola a mateřská škola Mutěnice
školní rok 2022/2023

Ředitelka školy: 
Mgr. Marie Kujová
Zástupkyně ředitelky ZŠ: 
Mgr. Hana Lenertová
Zástupkyně ředitelky MŠ:
Mgr. Gabriela Kujová
Vedoucí vychovatelka ŠD, ŠK:
Dagmar Pochopová
Hospodářka školy: 
Marta Jetelinová
Vedoucí stravování: 
Jana Zálešáková

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Počet tříd: 5 / Počet dětí: 112 

Třída Sluníčka
Bc. Zlatuše Bírešová / Blanka Vaculovičová, Dis
Třída Kuřátka
Mgr. Gabriela Kujová / Romana Kotásková
Třída Motýlci
Eliška Bučková / Adriana Buchtová
Třída Berušky
Lenka Trávníková/ Martina Sasínková
Třída Medvídci
Zuzana Horváthová
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Asistenti pedagoga 
Eva Flajzarová, Naděžda Ištvánková, Miro-
slava Vodáková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
Počet tříd: 18
Počet žáků: 308 žáků + 3 v zahraničí

Třídní učitelé v jednotlivých třídách
0 Lenka Kůřilová
I. A Mgr. Jitka Olexová
I. B Mgr. Irena Zajícová
II. A Mgr. Gabriela Komínková
II. B Mgr. Petra Urbánková
III. A Mgr. Markéta Labudová
III. B Mgr. Martina Vybíralová
IV. A Mgr. Jitka Hamšíková
IV. B Mgr. Lucie Bednaříková
V. A Mgr. Eva Grdinová
V. B Bc. Denisa Zemánková
VI. A Mgr. Lenka Švédová
VI. B Mgr. Pavlína Lacinová
VII. A Mgr. Blanka Novotná
VII. B Mgr. Miroslava Chrenková

VIII. A Mgr. Kamila Václavovičová
IX. A Mgr. Lada Buchtíková
IX. B Mgr. Hana Lenertová

Netřídní učitelé
Bc. Nikola Biegunová, Bc. Sebastian Komí-
nek, Mgr. Zuzana Horáková,
Bc. Zdeněk Forman, Mgr. Milan Kovář, 
Lucie Kaňovská, Mgr. Ivanka Vachová

Asistenti pedagoga
Lenka Grdinová, Šárka Komínková, Marcela 
Mokrušová, Blanka Varmužová, Michaela 
Navrátilová, Dana Koutná,Lucie Osičková, 
Karolína Pančíková, Nikola Kuczatá

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 
předškolní vzdělávání „Korálky“. Oba školní 
programy vycházejí z Rámcových vzděláva-
cích programů pro daný stupeň vzdělávání.

Začátek školního roku 
Ředitelské volno 

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 2023/2024
Zápis do prvních tříd

Zápis do MŠ

čtvrtek 1. září 2022
hodové pondělí
středa 26. října a čtvrtek 27. října 2022
pátek 23. 12. – pondělí 2. 1. 2023
úterý 31. ledna 2023
pátek 3. února 2023
pondělí 13. března – pátek 19. března 2023
čtvrtek 6. dubna 2023
pátek 30. června 2023
pondělí 3. července – pátek 1. září 2023
pondělí 4. září 2023
duben 2023
květen 2023

Organizace školního roku 2022/2023
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Školní družina
Školní družina je školské zařízení výchovy 
mimo vyučování při Základní škole a Ma-
teřské škole Mutěnice. Zabezpečuje dětem 
odpočinek a zajímavé využití volného času. 
Činnost ŠD se realizuje ve třech odděleních 
pro žáky 0. – 3. ročníku. Její náplň vychází 
ze školního vzdělávacího programu „Volný 
čas aktivně“. Celá činnost je doplněna 
dalšími volnočasovými aktivitami, kterými 
jsou například projekty, soutěže, výlety atd.

Vychovatelky
ŠD - Dagmar Pochopová, Bronislava Práto-
vá, Marcela Mokrušová

Školní klub 
Aktivity školního klubu vycházejí ze školní-
ho vzdělávacího programu „Volný čas aktiv-
ně“. Cílem vzdělávání ve školním klubu je 

připravovat žáka pro život prostřednictvím 
volnočasových aktivit a vybavit je potřeb-
nými kompetencemi. Nabízíme žákům školy 
kroužky dle jejich výběru.

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

Všem dětem a žákům přejeme šťastný vstup 
do nového školního roku 2022-23, hodně 
úspěchů, radosti a dobré nálady v celém 
jeho průběhu. Rodičům a pedagogům přeji 
pohodový školní rok a dobrou spolupráci.

Mgr. Marie Kujová
ředitelka školy

Účast našich žáků v soutěžích v minulém školním roce

Dějepisná olympiáda
Školního kola dějepisné olympiády se 

zúčastnilo 13 žáků osmého a devátého 
roční ku. Úspěšných řešitelů bylo 
devět (získali 60 procent a více). První 
místo obsadil Marek Švéda z IX. B, 
který byl úspěšný z 88 procent. Ten 
postoupil do okresního kola, které 
se konalo na gymnáziu ve Strážnici. 
V okresním kole obsadil velmi pěkné 
6. místo a zúčastnil se také krajského 
kola v Brně. Blahopřejeme Markovi 
a děkujeme za úspěšnou reprezentaci 
naší školy.

Olympiáda v českém jazyce
Školního kola Olympiády v českém 

jazyce se zúčastnilo 10 žáků osmého 
a devátého roční ku.  K úspěšný m 
řešitelkám patřily Kristýna Petrčková 
a Štěpánka Přidalová, obě z IX. B. Ty 
se rovněž zúčastnily okresního kola 
v Hodoníně v ZŠ Očovská. Kristýna 
Petrčková zvítězila ve své kategorii 
a postoupila do krajského kola v Brně. 
To se konalo na K r ajském úř adě 
Jihomoravského kraje. Také zde šířila 
dobré jméno naší školy, protože se 
umístila na krásném 6. místě. Kristýně 
blahopřejeme a děkujeme za úspěšnou 
reprezentaci naší školy.

Zeměpisná olympiáda
V únor u proběhlo ok resní  kolo 
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zeměpisné olympiády, k terého se 
zúčastnili žáci osmého ročníku Lucie 
K r iš tof í ková,  Ma x Šper a,  K r yštof 
Dohnálek a Max Zvědělík. Olympiáda 
proběhla poprvé v online verzi, kdy se 
žáci připojili k testu pomocí školních 
počí tačů.  V konkurenci  bezmála 
40 žáků z okresu Hodonín se nejlépe 
umístil Kryštof Dohnálek na 11. místě.

Přírodovědný klokan
Přírodovědný klokan je souborná 

soutěž s otázkami z přírodovědných 
předmětů. Školní kolo se konalo v říjnu 
loňského školního roku. Mezi úspěšné 
řešitele patřili tito žáci IX. B: Štěpánka 
Přidalová (57 bodů), Matyáš Mokruša 
(60 bodů), Justýna Jedličková (67 bodů), 
Jan Štětka (75 bodů). Na prvním místě 
se umístil Marek Švéda se 77 body. 

Pythagoriáda
Této matematické soutěže se naši 

žáci účastní pravidelně. V jednotlivých 
třídách nejlépe uspěli tito žáci: 
6.A
Duhajská V., Lamáčková J., Veselá L., 
Vojtíšek D.
6.B
Gáborová S., Kunický M., Turzíková B.
7.A
Přikrylová T., Zapomělová S.
8.A
Špera M., Srnánek M.
8.B
Dohnálek K., Zvědělík M.
9.A
Rozehnal T., Šmýd V.
9.B
Petrčková K., Jedličková J.
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Matematický klokan
Matematický klokan se konal 18.3. 

2022, je pro žáky 2.- 9. tříd. Žáci si na 
netradičních úlohách procvičili své 
matematické dovednosti a logické 
myšlení.

V kategorii Cvrček nejlépe uspěli 
David Ištvánek (85 bodů), Adam Kotásek 
(84 bodů) a Emily Holešínská (78 bodů)

V kategorii Klokánek si nejlépe vedli 
Oliver Kundrata (106 bodů), Jaroslav 
Tesařík (88 bodů) a Michal Mokruša 
(87 bodů)

V kategorii Benjamín k nejlepším 
řešitelům patř ili Samuel Holešínský 
(79 bodů), Tereza Přikrylová (71 bodů) 
a Sofie Zapomělová (70 bodů). 

Kategorii nejstarších žáků Kadet 
dominoval Marek Švéda (83 bodů), 
k dalším úspěšným řešitelům patřili 

Max Zvědělík (74 bodů), Adam Blahuta 
(74 bodů) a Josef Stratil (72 bodů).

Mc Donald´s Cup
Žáci 4. a 5. ročníku se zúčastnili 

fotbalového tur naje s názvem Mc 
Donald´s Cup. Nejdř íve se konalo 
okrskové kolo, které proběhlo 28. 4. 
2022 v Hodoníně v ZŠ Červené domky. 
Žáci zde zvítězili ve všech zápasech 
a postoupili do okresního kola, které se 
konalo v Tvarožné Lhotě. Zde skončili na 
6. místě. Děkujeme všem sportovcům za 
úspěšnou reprezentaci naší školy

Všem našim žákům blahopřejeme 
a přejeme jim hodně úspěchů v soutěžích 
i v tomto školním roce.

Učitelé ZŠ
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Deváťáci na výletě v Praze
Jednou z posledních společných akcí 

letošních deváťáků byl červnový výlet 
do našeho hlavního města. Všichni se 
na výlet mimo Mutěnice těšili, protože 
naposledy něco podobného zažili 
v šestém ročníku. Dva následující roky 
karantény jakékoli výlety nedovolily. 

Společný výlet do Prahy žáků 9. A a B 
se uskutečnil ve dnech 14. – 16. června. 
Už samotná cesta vlakem byla prvním 
zážitkem. Cílem třídenního výletu byla 
významná pražská místa, nejprve to byla 
nově opravená budova Národního muzea. 
Výhled z prosklené kopule na Prahu byl 
krásný… Pak následovala procházka 
po Královské cestě, nesměla chybět 
zastávka na Staroměstském náměstí 
a Karlově mostě. Všechny mile překvapilo 
ubytování v novém sportovním centru, 

kde nechyběl ani bazén s vířivkami.
Druhý den na účastníky výletu čekala 

procházka po areálu Pražského hradu. 
Bylo zajímavé uvědomit si, že tudy kráčela 
historie… Večerní divadelní představení 
Romeo a Julie ve Valdštejnské zahradě 
v provedení herců vinohradského divadla 
mělo neopakovatelnou atmosféru. 
Přispělo k ní také krásné letní počasí.

Třetí den výletu byl věnován návštěvě 
Židovského města. Tady si v Pinkasově 
synagoze mnozí mohli uvědomit tíživé 
téma holocaustu. Pak už měli všichni 
myšlenky na návrat domů.

I když byli všichni po náročném putování 
Prahou unaveni, odjížděli plni zážitků 
z posledních společně strávených chvil.

Pavlína Lacinová
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Druhý stupeň vyrazil na kola
Ve čtvrtek 23. a v pátek 24. června 

měli žáci možnost strávit svůj školní den 
v sedle jízdního kola. Ve čtvrtek vyrazilo 
na cyklovýlet 26 zájemců z řad šesťáků 
a sedmáků, v pátek 28 žáků z osmého 
a devátého ročníku. Trasa výletu vedla 
přes „Mutěňák“ do Starého Poddvorova 
na statek Hrabinka. Zde se žáci seznámili 
s ekologickým zemědělstvím a podívali 
do výběhu koní. Druhou zastávkou byla 
rozhledna na Podluží, která se tyčí na 
kopci nad Poddvorovem, kde se nám 
za slunného počasí naskytl krásný 
výhled po okolí. Šesťáci a sedmáci 
se od rozhledny již vraceli zpět přes 
Starý Poddvorov do Mutěnic, osmáky 
a deváťáky čekala ještě třetí zastávka 
výletu, a to u větrného mlýna mezi 
Čejkovicemi a Novým Poddvorovem, 
od mlýna jsme se pak vraceli opět přes 
„Mutěňák“ ke škole. Trasu jsme volili 
tak, abychom většinu jízdy strávili na 
cyklotrasách nebo polních cestách 
s minimálním provozem. Žáci trasu zvládli 

skvěle a bylo vidět, že mnozí z nich jezdí 
na kole i ve svém volném čase a tuto 
formu pohybu mají rádi. 

Bc. Zdeněk Forman

Fotbalový zápas o mistra ZŠ Mutěnice

V závěru školního roku v úterý 28. 
čer vna se na místním fotbalovém 
stadionu „Pod búdama“ utkaly proti sobě 
výběry žáků 8. a 9. ročníku. Oba ročníky 
si složily své týmy a vyzkoušely si poměřit 
své síly v klasickém velkém fotbalu, tedy 
s 11 hráči na každé straně. V prvním 
ročníku této akce byli v dramatickém 
utkání nakonec šťastnější žáci 8. ročníku, 
kteří v závěru stáhli dvoubrankové manko 
a po penaltovém rozstřelu se mohli 
radovat z výhry 5:4. Oporou deváťáků 
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byla Natálie Lamáčková, střelkyně dvou 
branek, osmáci naopak v týmu měli větší 
počet žáků, kteří fotbal hrávají i soutěžně. 
Utkání přihlížela i spousta mladších 
spolužáků a přišli se podívat i někteří 
rodiče. Poděkování patří hospodáři FK 
Mutěnice panu Růžičkovi za zapůjčení 

areálu a dresů. Věřím, že žáci si toto 
sportovní dopoledne užili a že duel 
osmáků a deváťáků obohatí i konec 
školního roku i v příštích letech.  

Bc. Zdeněk Forman

Předávání vysvědčení žákům devátých tříd

Již dlouholetou a  oblíbenou tradicí 
v Mutěnicích je slavnostní předávání 
závěrečného vysvědčení žákům devátých 
tříd. Děje se tak na konci června v obřadní 
síni obecního úřadu, kam se vycházející 
žáci dostaví svátečně oblečeni, mnozí 
do mutěnického slavnostního kroje. 
V letošním školním roce se tato akce po 

dvouleté covidové přestávce mohla opět 
uskutečnit. A tak naši deváťáci dostali 
své poslední vysvědčení za účasti pana 
místostarosty, paní ředitelky, pana faráře, 
učitelů a rodičů. A ani tentokrát se tento 
velmi pěkný okamžik neobešel bez 
slziček v očích mnoha účastníků.
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9.A

9.B
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Kultura

Mutěnský Gulášfest 

Dne 13.8.2022 se v amfiteátru Pod 
Búdama konal už 5. ročník Mutěnského 
gulášfestu, který tradičně pořádá náš 
mužský sbor.

Pro letošní ročník se oproti minulým letem 
přihlásily dva další spolky: Mutěnská chasa 
a Nohejbal Mutěnice. Dokonce se nám hlásili 
i „vařiči“ z Břeclavi, ale naše idea je taková, 
aby guláše vařili jenom spolky z Mutěnic, 
proto jsme je odmítli. Škoda, že to letos 
nevyšlo holkám ze Žofky kvůli dovoleným. 
Ty jejich palačinky měli vloni velký úspěch. 

Vaření gulášů začalo tradičně ve 12 hodin 
a každý měl 4 hodiny na to, aby uvařil ten 
nejlepší guláš. V 16 hodin začalo vydávání 
gulášů a každý návštěvník mohl ochutnat 
z každého kotle podle libosti. I letos byl 
gulášfest „soutěžní“ a návštěvníci mohli 
pro ten svůj nejlepší guláš hlasovat pomocí 
lístečků u pokladny.

Po sečtení odevzdaných hlasovacích 
lístků bylo pořadí následující:

1. místo - Moto Mutěnice -  79 hlasů
2. místo - Búdy Mutěnice - 78 hlasů
3. místo - Mužáci z Mutěnic - 77 hlasů

Jak je  v idět  podle minimálních 
rozdílů, v Mutěnicích máme vynikající 
„gulášmajstry“. Vítěz si z rukou pořadatelů 
převzal cenu v podobě broušeného 
pětilitrového demižonu s vynikajícím 
mutěnským vínem.

Po skončení a uklizení placu došlo i na 
taneční zábavu, tentokrát s kapelou Husý 
kůže ze Bzence, která hrála rockové pecky 
až do půlnoci, kdy jsme se rozešli do svých 
domovů.

Jsme moc rádi, že se konečně našla akce, 
na kterou přišli mimo turisty i převážně 
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Mutěňáci. Právě proto, abychom se sešli 
i s lidmi, se kterými se jinak nestýkáme, 
jsme začali tuto akci dělat.

Velký dík všem zúčastněným spolkům: 
Búdy Mutěnice, FK Staří páni, Chasa 
Mutěnice, Mutěnská hora, Moto Mutěnice, 

SDH Mutěnice, Nohejbal Mutěnice, MS 
Zemeňák Mutěnice a pořádající Mužáci 
z Mutěnic.

Za Mužáky z Mutěnic
Milan Mráz

Mutěňáci v Mutěnicích 

Ve dnech 26. až 28.8.2022 jsme byli 
pozváni na návštěvu „partnerské“ obce 
Mutěnice u Strakonic. 

Naše dlouholeté přátelství se vyvinulo 
v pravidelné vzájemné setkávání, vždy 
po dvou letech. Jednou v Čechách, příště 
u nás.

Tentokrát jsme jeli do spřátelených 
Mutěnic my. Hned po příjezdu se nás 
ujala starostka Jana Uhriková společně 
místostarostou Romanem Šípem a zavezli 

nás na oběd do resortu Lovecká bašta ve 
Strakonicích. Poté jsme se jeli ubytovat 
do areálu bývalé „Školy v přírodě ve 
Volyni“. Mnozí si jistě vybavíte scénu 
z filmu Slunce, seno, erotika, kdy hoštičtí 
přijedou do Itálie na exkurzi do italského 
„JZD“. A tam dva playboyové Dejdar 
a Kaiser v bílých montérkách předvádějí 
užaslým Jihočechům ultramoderní kravín. 
Tak „Škola v přírodě ve Volyni“ je přesně to 
místo, kde probíhalo natáčení těchto scén.  
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V současnosti je převážná část areálu 
zpustlá a neudržovaná. Jediným funkčním 
objektem je vlastně turistická ubytovna, 
kde jsme byli ubytovaní.

Po ubytování nás hostitelé odvezli 
do Mutěnic, kde jsme s přáteli poseděli 
u super countr y muziky v hospodě 
U Vokouna, a kde jsme také předali obci 
Mutěnice u Strakonic dar od naší obce. 

Sobotu jsme strávili komentovanou 
prohlídkou Volyně, kde jsme navštívili 
historickou budovu radnice, místní kostel 
a středověkou tvrz – v současnosti 
muzeum. Odpoledne jsme st rávil i 
ve Strakonicích, kde právě probíhal 
Mezinárodní dudácký festival a různě po 
městě vyhrávaly dudácké kapely. Po tomto 
krásném zážitku jsme se vrátili zpátky na 
ubytovnu.

V neděli jsme zazpívali na mši svaté 
v kostele ve Volyni, a poté ještě i před 

kostelem několik písní a vrátili se do 
Strakonic, kde nás po obědě čekala 
návštěva galakoncertu zahraničních hostů 
dudáckého festivalu v areálu Letního 
kina ve Strakonicích. Přeju každému, 
aby alespoň jednou zažil tu neskutečnou 
atmosféru, když spustí několik až desítek 
dud najednou svůj koncert. K tomu se 
přidá spousta bubnů a člověk má po těle 
neskutečnou „husinu“.

Víkend utekl jako voda a nezbývalo, než 
se s našimi kamarády z Mutěnic u Strakonic 
rozloučit. Velký dík patří tamnímu vedení 
obce za krásně a zajímavě připravený 
program a úžasnou pohostinnost.

Věřím, že se zase sejdeme v roce 2024, 
tentokrát u nás.

Za obec Mutěnice a Mužáky z Mutěnic
Milan Mráz

Mutěnické vinařské dny 2022

Ve dnech 2. až 4. září se konal další 
ročník tradičních Mutěnických vinařských 
dnů.  Je to unikátní v tom, že nebyly 
přerušeny ani v době covidových opatření. 
Toto se mnoha organizátorům různých 
festivalů, koncertů a podobných akcí po 
celé naší vlasti nepodařilo.

Zahájení vinařských dnů obstarávají 
divadelní hry v podání ochotnických 
divadel či spolků. Kulturní komise letos 
oslovila ochotníky ze Šardic.  Ti toto 
pozvání přijali a připravili si situační 
komedii „S Tvojí dcerou ne!“ Složité 
zápletky a neuvěřitelné shody náhod ještě 
umocnily vynikající výkony šardických 
ochotníků. Ostatně, návštěvníci jejich 
představení nic jiného ani nečekali. 

Po dvou hodinách smíchu odcházeli 
diváci, kterých se sešlo téměř dvě stovky, 
spokojeni.

Sobotní program byl zahájen průvodem 
účinkujících. Do kroku zahrála dechová 
hudba složená výhradně z mutěnických 
muzikantů. V tomto nebo podobném 
složení je možné je slyšet při venkovních 
církevních slavnostech.

Začátek programu na podiu obstarala 
scénka Zarážání hory v podání Pavlíny 
Tesař í kové, tetk y,  hotaře  Milana 
Dvor ackého, pudmist r a Miroslava 
Svobody, radního Antoše Miroslava 
Havlíka a policajta ztvárnil Tomáš Hubalík. 
Po přečtení artikulí horenského práva byla 
zaražena hora a začala zábava v plném 



Podzimní zpravodaj       19

proudu. Ve scénce ještě účinkovala CM 
Slovácko s primášem Petrem Maradou, 
mutěnická chasa a Mužáci z Mutěnic.

Potom se na scéně začaly stř ídat 
jednotlivé soubory. Jako první vystoupily 
děti ze souborů Mašlička a Súček 
v doprovodu CM Fanynka z Mutěnic. 
Předvedly pěkné vystoupení na téma čtyř 
ročních období. Následovaly dva mužské 
sbory. Mutěničtí Mužáci pod vedením 
Josefa Ilčíka nezklamali a předvedli 
pohodový výkon doplněný i úsměvnými 
zá ži tk y  z  č innos t i  sbor u.  Dal ším 
přespolním hostem byl  Presúzní sbor 
z Velkých Pavlovic. Tento mužský sbor se 
představil v deseti lidech. Na výkonu to 
však nebylo znát. Krásně sladěné zpěvy 
písní hanáckého Slovácka  jsou výsledkem 
tvrdé práce chlapů ze sboru pod vedením 
Jendy Kosíka.

Potom se ujal slova dražitel – amatér, 
místostarosta Milan Mráz. Dražilo se 
sedmnáct vín darovaných místními vinaři 
a jeden obří hrozen. Výtěžek této dražby byl 
letos určen malým fotbalistům z přípravek 
FK Mutěnice. Dražba vynesla po odečtení 
nákladů spojených s její  organizací 
částku 18 200 Kč. Pro zajímavost -  hrozen 
byl vydražen neznámým dražitelem za 
3 000 Kč.

Závěrečným hostem programu byl 
horňácký folklorní soubor Kuželovjan 
z Kuželova pod vedením Kláry Kostelanské, 
doprovázený jejich cimbálovou muzikou 
a mužským sborem z Kuželova. Soubor byl 
založen v roce 2013. Tanečníci předvedli 
typické tance Horňácka a blízkého okolí, 
doplněné skvělými sólovými i sborovými 
zpěvy. 

Sobotní program navštívilo bezmála 
pět stovek diváků. Kromě oficiálního 
programu na jevišti bylo možné se zastavit 
na pohárek vína u stánku vinařů ze spolku 
Búdy Mutěnice. Samozřejmě výborný 
burčák je již neodmyslitelnou součástí této 
skromné mutěnické kulturní akce.

Celé odpoledne poprvé moderovala 
slečna Květa Charuzová. Patří jí za to velké 
poděkování a věřme, že bude pokračovat 
i v dalších letech. 

Nedělní dopoledne, a stalo se to už 
tradicí, je určeno duchovní oslavě. Mše 
svatá sloužená za mutěnické vinaře 
a celou farnost je takové symbolické 
vyvrcholení oslavy práce vinařů, vína 
a vlastně života celé naší vinařské obce.

Vladimír Trávník
předseda kulturní komise

Rodinné centrum Žofka a obec Mutěnice vás srdečně zvou na

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Program: 
vánoční jarmark, kulturní program, rozsvícení vánočního 

stromu. Občerstvení a něco na zahřátí zajištěno

v sobotu 3.12.2022 před radnicí
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14:00 Průvod od kostela sv. Kateřiny ke KD
20:00 Večerní zábava
k tanci a poslechu hraje DH Zlaťanka

Kateřinské
hody

PROGRAM:
Sobota 19. 11.

Neděle 20. 11.

Pondělí 21. 11.

Úterý 22. 11.

20:00
 
14:00 
21:00 

15:00 
20:00 

19:00

zábava s kapelou Foxy Hunters

průvod pro stárky
večerní zábava
k tanci a poslechu hraje 
DH Zlaťanka a CM Dur

průvod obcí
večerní zábava
k tanci a poslechu hraje DHLácaranka

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

19. - 22. listopadu 2022

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

Sobota 22. října 2022

Zahrávání hodů
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Sdružení dobrovolných hasičů

Organizace v obci

Nad hlavou se nám ještě klenou živé 
vzpomínky na dovolenou, vinicím už 
hrozny zlátnou a letní květy umdlévají, 
vadnou. Už létu zbývá  jen pár teplých dní 
a my se těšíme na ty nové, podzimní...

Naše činnost byla v letním období 
velmi pestrá. Velkou pochvalu zasluhují 
vedoucí oddílu Mladý hasič, kteří pro 
své svěřence uspořádali letní tábor ve 
Vřesovicích. Týdenní pobyt na chatě 
Radost naše malé neposedy velmi scelil, 
vzájemně se podporovali, soutěžili 
v táborových hrách, chodili na pěší 
túry, svou nebojácnost prokázali při 
noční hře, a taky se bavili na karnevalu 
či diskotéce a jejich pestrý program 
rozšířila i JSDH Koryčany ukázkou svojí 
techniky i neodmyslitelnou osvěžující 
pěnou v parném dnu, kde se nezbedové 
vyřádili. Každý účastník vynikal v jiné 
disciplíně, a tak ocenění získali všichni, 
dokonce i kuchařky, které dobře vařily. 
Jsme rádi, že se všichni tak dobře nadchli, 
vedoucí svou úlohu splnili na jedničku 
a tábor se pro velmi dobrou odezvu bude 
pořádat i o příštích prázdninách. 

Na toto září už připadne 1. schůzka 
oddílu Mladý hasič a bude pokračovat 
v činnosti i nadále - každý čtvr tek 
odpoledne se srazem v hasičce. Jejich 
klubovna v půdních prostorech naší 
hasičské zbrojnici je dokončena, plně 
vybavena a k dispozici vždy. Kdo by měl 
ještě zájem se přihlásit do oddílu, přijďte 
mezi nás se podívat, a uvidíte, co vše se 
dá naučit a co vše se dá společně prožít.

Nábor nových členů SDH Mutěnice 
probíhá již od začátku tohoto roku 
i pro dospěláky, zatím jsme uvítali dva 
nové, mladé nadšence, kteří se přidají k 
"výjezdovce"(samozřejmě po dokonalém 
výcviku a proškolení ). Jsme vstřícní 
poznat nové lidi, kteří akceptují odkaz 
našich předků: "Bohu ke cti, bližnímu ku 
pomoci". Základní činnost sboru, vlastní 
poslání hasiče je dobrovolná, nezištná 
pomoc bližnímu při všech živelných 
pohromách a událostech, které ohrožují 
naše spoluobčany na životech i ztrátách 
na jejich majetcích, kdy se nikdo neptá, 
co to stojí a co za to.

Na š e v ý je zdov á je dnot k a  by la 
povolána v létě k 13 událostem. Byly to 
požáry rodinných domů i hospodářských 
budov,  p ož ár y  t r av ních  p or os t ů 
a technické pomoci - likvidace sršních 
a vosích hnízd. Připravenost mužstva 
je na vysoké úrovni, jeho úloha v plnění 
úkolů je velmi kladně hodnocena. 
V podzimních měsících čeká naše kluky 
spousta školení, jak řidičů, tak strojníků 
i pilařů - tak kluci, jen tak dál.

Naše činnost není však jen o dobře 
zvládnutých úkolech, je to i radost 
podělit se o dobrovolnou aktivitu jak na 
brigádách při zvelebení naší zbrojnice, 
tak i o společně stráveném čase při 
údržbě techniky, při společném posezení 
u táboráku nebo společenských akcích, 
tak i  na schůzích,  kde pr ůběžně 
hodnotíme a plánujeme, co třeba ještě 
musíme udělat, abychom splnili vše, co 
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jsme si vytýčili v plánu činností.
V srpnu jsme se zúčastnili soutěže 

"Gulášfest", kterou každoročně pořádají 
Mužáci z Mutěnic, a i když vařily naše 
holky, fakt super kuchtičky, tak nestihly 
dosáhnout na 1. místo v umístění.

K našemu zklamání byla z technických 
důvodů zrušena Retro-soutěž v Dolních 
Bojanovicích, které se každoročně  
s velkým nadšením v září účastníme. 
Škoda, Pohár starosty bychom si přáli 
mít v držení.

Taktéž v srpnu se několik našich 
členů zúčastnilo oslav výročí 100 let od 
založení SDH v Čejči.

Potkáváme se s  vámi často na 
všech akcích, které se v letním období 
konají v Amf iteátru v Mutěnicích, 
kdy dozorujeme požární bezpečnost 
probíhající akce.

V měsíci  ř í jnu si  př ipomeneme 
slav nos t ně  13 0.  v ý r o č í  z aložení 
SDH v Mutěnicích slavnostní Valnou 
hromadou. Je nám všem členům velkou 
ctí, že můžeme jít ve stopách našich 
oddaných, odvážných předků a můžeme 
se i dnes podílet na tomto skvělém úkolu, 
který si vzali hasiči za svůj a nesou ho ve 
svých srdcích-dobrovolně pomoct všude 
tam, kde je to třeba, nasadit svůj život za 
záchranu životů těch ohrožených.

Založení našeho sdružení nebylo 
jednoduché a podařilo se až na 3. pokus, 
za př íznivého postoje t.č. starost y 
obce pana Petra Prčíka a všech členů 
obecního výboru  dne 13.3. 1892. Prvním 
předsedou SDH se stal pan František 
Štěpánek ode dne 1.7.1892, kdy byl 
jednohlasně zvolen. Po mnoho let byl 
spolek vystaven různým ekonomickým 
i společenským problémům a život 
tohoto sboru nebyl jednoduchý. Svého 
rozkvětu dosáhl sbor za 1. republiky a až 

do roků padesátých byl vždy samostatný 
a svobodný, zakládající se na své 
podstatě - na dobrovolnosti. V časech 
budování socialismu se dostal pod státní 
správu jako Požární sbor a najednou se 
stali hasiči požárníky. Nic to nezměnilo 
na jejich ochotě a houževnatosti pomáhat 
všem, kteří jejich pomoc př i hašení 
požárů a jiných živelných pohromách 
potřebují. Po sametové revoluci se 
postupně s uplatňováním demokracie 
vrací svoboda, vrací Sboru dobrovolných 
hasičů původní vztah k samosprávě 
obce Mutěnice. Ve spolupráci s obcí 
nadále pokračujeme a těší nás zájem, 
který pomáhá s dotací našeho nejen 
technického, ale i sociálního zázemí 
a dále tedy umožňuje rozvíjet a rozšiřovat 
naši činnost.

Na postu starosty sboru se vystřídalo 
od jeho založení 14 členů a 15. paní 
Marcela Fojtíková je starostkou SDH 
Mutěnice v této době, ovšem i velitelů 
zásahové jednotky se vystřídalo 17 a 18. 
pan Robert Forch velí naší výjezdové 
jednotce v tomto čase ( tolik z historie).

Není teď ta správná doba  a ani není 
v mé kompetenci, hodnotit činnost, 
sehranost  či ochotu pomáhat, ale  je to 
vidět na práci, kterou sbor odvedl, kterou 
odvádí, jak se snaží plnit své poslání. 
Stačí jen si přát, aby naše" výjezdovka" 
vždy vyjela, pomohla a aby spolupráce 
mezi námi, zastupitelstvem obce, ale 
i vámi všemi spoluobčany v Mutěnicích 
byla na vysoké úrovni.

Ivana Blahová
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Mistrovství světa mažoretek
World Championship of Majorette-Sport
25.-28. srpna 2022

Na světový šampionát v polském Opole 
se intenzivně připravovala asociace 
IAM, mezinárodní porotci a hlavně 
domácí a zahraniční týmy z Polska, 
České republiky, Slovenska, Chorvatska, 
Jižní Afriky, Maďarska, Ukrajiny nebo 
Bulharska. Jenom z České republiky přijelo 
na tisíc mažoretek z různých týmů.

Skupina mažoretek DEJNA z Kyjova 
a z Mutěnic zde předvedla celkem 
27 choreografií s hůlkou a pom pomy. 
O jejich kvalitě není pochyb, na stupních 
vítězů stály hned šestnáctkrát. Soutěž 
byla rozdělena do čtyř dnů podle kategorií. 

Ve čt vr tek se předvedla děvčata 
se sólovými choreografiemi, poté se 
představila dua, tria a další kategorií byly 

miniformace, to je skupina 4-7 mažoretek. 
První den sklidily osm následujících 

titulů: I. vícemistryně světa juniorky 
miniformace,

I .  v ícemist r y ně s vět a senior k y 
miniformace flag, I. vícemistryně světa 
duo juniorky, 

I. vícemistryně světa duo kadetky Jana 
Trávníčková a Nikola Šurýnová z Mutěnic, 

II. vícemistryně světa miniformace 
kadetky Eliška Fašková, Julie Petrčková, 
Kamila Dohnálková, Jana Trávníčková, 
Nikola Šurýnová z Mutěnic, II. vícemistryně 
světa duo juniorky, II. vícemistryně světa 
kadetka Jana Trávníčková z Mutěnic, II. 
vícemistryně světa sólo juniorka.

Úspěchy nekončily pr vním dnem, 
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následující den v pátek zazněla opět česká 
hymna, a to pro mistryně světa ve skupině 
dětí Mia Schilk, Eliška Miklíková, Kristína 
Štoksová, Mia Křivánková z Mutěnic, jež 
se staly nejmladšími mistryněmi světa.

Při sobotním defilé prošla skupina 
kadetek a juniorek , vzhledem ke 
konkurenci, těžkou zkouškou. Body 
z defilé se započítávají k výkonu skupinové 
choreografie ve své kategorii, která 
proběhla další den. 

Nutnost odreagování byla na místě. 
Odpolední volno si holky užily výletem do 
ZOO, procházkou po opolském náměstí, 
koupáním v hotelovém bazénu nebo 
návštěvou nákupního centra.

Neděle byla protkaná napětím. Poslední 
den byly na programu skupiny kadetky 
a juniorky, kterým se k choreografii 
přičítají body z defilé a nikdo netuší, zda 
jich bude na cestu k úspěchu dost. 

Poslední nedělní den byl vyvrcholením 
celé soutěže a pro nás tím nejlepším. 
Skupina kadetek získala titul mistryň 

světa – Rebeka Špérová, Tereza Prágerová, 
Eliška Fašková, Julie Petrčková, Kamila 
Dohnálková, Nikola Šurýnová a Jana 
Trávníčková z Mutěnic. I skupina juniorek- 
Anna Jurčeková, Nella Jochová, Sabina 
Koutná z Mutěnic získala titul mistryň 
světa. Zcela zaslouženě obě skupiny 
vyhrály zlato. Opět obhájily své tituly 
z předchozích let a dokázaly, že stále patří 
mezi nejlepší týmy světa!

Všechna děvčata si spolu s trenérkami 
zaslouží veliké díky za reprezentaci ČR 
ve světě. Za úspěchy celé mažoretkové 
„Dejna family“ stojí obětavost, vytrvalost, 
nápaditost a láska k mažoretkovému 
spor tu vedoucích Jany a  Denis y 
Defeldových. 

Za finanční podporu děkujeme městu 
Kyjovu a Národní sportovní agentuře, 
bez nichž by mohla být účast některých 
mažoretek na světovém šampionátu 
ohrožena.

RC Žofka

POŘÁDAJÍ NÁBOR NOVÝCH ČLENEK

věk: 4 – 12 let
každé pondělí v 17.00 hodin 
v KD Mutěnice
informace: Jana Defeldová 
607 806 317 / jana.def@seznam.cz

MAŽORETKY  DEJNA 
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Rodinné centrum ŽOFKA, z. s. Brněnská 777, Mutěnice

Haló děti, pojďte mezi nás! 
Budeme si hrát, tvořit, zpívat a tancovat.

Naučíme se nové básničky 
a seznámíme se s kamarády. 

Kurz Žofka pro nejmenší
STARTUJEME OD PONDĚLÍ 19. 9. 2022

Kurz je určen pro nejmenší děti (cca od 1 roku do 4 let), které ještě nechodí do školky. 
Spolu s rodiči si děti mohou něco malého vytvořit, pohrát si spolu, potrénovat řeč 
a hlas prostřednictvím básniček a písniček, zacvičit si v kolektivu. Na maminky čeká 

sdílení u čaje či kávy a společná hra s dětmi.

Kurz bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek, vždy od 8:30 do 11:30 hod. v prostorách 
RC Žofka – vchod je vedle jídelny základní školy (vpravo) po schodech do bočních 
dveří. Přijít můžete i později, podle toho, jak vám to s dítětem vyhovuje. Za hezkého 

počasí se budeme scházet i venku na některém z místních dětských hřišť. 

Účastnický příspěvek činí 30 Kč za lekci. Změna termínů setkávání vyhrazena.
Případné změny vždy oznámíme dopředu prostřednictvím sociálních sítí.

Těší se na vás lektorky Aneta a Bára s opičkou ŽOFKOU!

RODINNÉ CENTRUM ŽOFKA
Pořádá 29.9. - 30.9. 2022 v sále KD v Mutěnicích

DĚTSKOU BURZU
29.9. 15.00 – 18.00 hod. příjem zboží
30.9.  8.00 – 17.00 hod. prodej zboží
30.9. 18.00- 19.00 hod. výdej zboží

Více informací na tel.: 777 056 120
e-mail: centrumzofka@seznam.cz
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CM Fanynka - tábor NEBOJSA 2022

V prázdninovém programu současných 
dět í  mají  př íměst ské tábor y s vé 
neodmyslitelné místo. Proto také 
letos čekal na děti z našich folklorních 
souborů a jejich kamarády programem 
nabitý pětidenní tábor Nebojsa. Mimo 
každodenní sportovní a taneční rozcvičky 
s Luckou nebo Verčou se děti mohly 
zapojit do různých pohybových her 
a soutěží, krátkých fotbalových zápasů, 
vybíjené, děvčata zkoušela vlastní taneční 
choreografie, všichni se s nadšením vrhali 
do orientačních závodů, pěších výletů 
i celodenní návštěvy obce Kobylí. Strávit 
půlden v muzeu včetně oběda a krátkého 
odpoledního lenošení na dvorku jako 
u prababičky s béleškem v ruce, bylo 
odměnou za dlouhou túru kobylskými 
vinicemi s návštěvou rozhledny, a také 
části místního kravína, protože kdo by 
odolal nepohladit si teprve několikadenní 
telátka. Pro ty, kdo upřednostňují spíše 
klidnější odpoledne, byla připravena na 
míru šitá kreativní soutěž „Upatlané triko“ 
nebo hra v pískovišti.  Děti měly možnost 
vyzkoušet si také i přespat jednu noc pod 
stanem a opékat špekáčky na ohni. Zatímco 
na přespávačku si trouflo dvanáct dítek, 
do pátrací akce po strašidlech se zapojily 
všechny, tedy všech čtyřicet opravdových 
Nebojsů. Bát se strašidel v noci? V noci 
se přece spí. Ale hledat strašidla ve dne 
je daleko větší dobrodružství.  Zvláště, 
když se rozhodnete jít kolem hřbitova 
k lesu. A co když jen tak ze zvědavosti 
chcete nakouknout na starém hřbitově 
do domečku, co tam vlastně je a proč se 
tomu říká márnice?  No, nenakoukněte, 
když jsou dveře pootevřené a pan hrobník 
je dobrák od kosti.  Škoda, že tam žádná 

strašidla ani duchové právě nebyli. To na 
kraji obory už bylo tajemněji, když vyletěl 
vyplašený pták, dětem na hlavu napadala 
rosa z listů či zapraskaly větvičky pod 
nohama!  Vymysleli jsme si pohádku 
o pokladu, který je schován na tajemném 
místě a hlídají ho nadpřirozené síly.  
Stačilo jít tiše, každý sám a potichu, po 
cestě kolem lesa. Nikdo nesměl promluvit, 
aby na sebe zbytečně neupozorňoval. 
Najde-li poklad, vezme si z něj podíl, 
napíše své jméno na pergamen a vrátí 
se určenou a označenou cestou zpět. 
Ve tříminutových intervalech odešlo 
postupně prvních pět statečných dětí, 
ale nějak podezřele dlouho se nevracely. 
Proto vyrazila dvojice nejodvážnějších 
zjistit, co se s nimi stalo. Zpět přiběhl jen 
jeden velmi vyděšený chlapec, který sice 
držel v ruce diamant z pokladu, ale tvrdil, 
že kamarád je zraněný, jak utíkal před 
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obrovským duchem, a že zahlédl také 
utrženou lidskou ruku a pohozené tričko 
a tenisky jaké měla naše Kamilka. Jistě ji 
někdo unesl a zamordoval.  Potud jsme 
všichni věděli, že je to hra a Honzík by 
zasloužil diplom se zvláštním oceněním 
pro nejlepšího sedmilháře, ale najít po 
tomto sdělení dalšího Nebojsu, který půjde 
pomoci kamarádovi, se moc nedařilo. 
Na místo byl vyslán dospělý instruktor 
společně s dalšími třemi nebojácnými 
a lékárničkou. Po chvíli se z lesa ozýval řev 
„zraněného“, ale nikdo nevěřil, že jej jen 
štípe dezinfekce odřeného kolene. Všichni 
měli za to, že tam kluka trhají zlí duchové na 
kusy, protože promluvil u pokladu. A opět 
se žádnému z dětí nechtělo pro diamanty. 
A tak párek strašidel napadlo nějaké dítě 
nám po lesní pěšině zase vrátit. Teprve 
potom vyrazili další pronásledovatelé 
duchů a hledači pokladů.  S posledním 
váhajícím šli i vedoucí.  Ale to už zazvonilo 
poledne, poklad zmizel a strašidla se 
měla rozplynout. Jaké bylo ale naše 
překvapení, když si na kraji lesa dělaly 

dvě ošklivé ježibaby diskotéku, chamtivá 
děcka si tam dělila diamanty a všichni 
ztracení tančili makarenu a nechtěli jít 
ani zpátky na základnu na oběd!  Jediná 
pravdivá informace, která se k tomuto 
strašidelnému putování vztahovala, 
bylo jedno lehce odřené koleno, protože 
ježibaby prchajícího kloučka nezachytily 
včas. Nu, to víte, ani strašidlo nepočítalo 
s tím, že máme na táboře pár fakt 
dobrých fotbalistů, kteří umí velmi rychle 
běhat. Všichni měli nakonec radost, 
že ani pro příští ročníky nebudeme 
muset přejmenovat tábor z Nebojsy na 
Poseroutku. Po dukátových buchtičkách 
k pátečnímu obědu nás čekala už jen vodní 
atrakce v podobě zahradního zavlažovače 
a předávání diplomů a maličkých dárečků 
na památku, abychom nezapomněli, 
že i v pěti dnech se dá prožít spousta 
dobrodružství, najít nové kamarády, 
protáhnout se venku na hřišti, naučit se 
spoustu písniček, najít poklad i přestat se 
bát strašidel a bouřky, mlsat zdravě anebo 
třeba i vylézt na strom. 
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Obětavým vedoucím i folkloristům patří 
dík za jejich volný čas:  Lucii Němečkové 
z Hovoran, Kláře Čejkové z Hodonína, Filipu 
Kubíkovi z Lanžhota, Františku Bravencovi, 
Květce Svobodové a Katce Hubalíkové, 
instruktorům a pomocníčkům, kteří 
připravovali hry -  Terce  Reichmannové, 
Katce Bohůnové a Kryštofu Dohnálkovi.  
Za ztvárnění strašidel a technickou 
pomoc děkujeme Zuze Pížové  a Laďovi 
Prátovi, Skautskému oddílu Jižní kříž za 

poskytnutí klubovny. 
Za spolupráci pak veliký dík také 

Veronice „Veverce“ Burianové, Adamovi 
Sladkému a sponzorům: Ubytovna pod 
vinohradama, Barvy Rozehnal, Marek 
Ištvánek , Vinařství Petr Bíza, Farmarket 
s.r.o  farma  skleník Mutěnice,  Obec 
Mutěnice a Sonnentor s.r.o. Čejkovice . 

Za spolek CM Fanynka 
Jana Ševčíková

LH Spontán
V posledních dvou letech jsme se 

p o t k á v a l i  v ě t š i n o u  n a  z á s ko k u 
v moravských cimbálových muzikách 
a orchestrech, ve vlaku, ve škole, na 
soutěžích a při různých příležitostech, 
kde se hrálo a zpívalo. Jsme kluci ve věku 
15-24let, všichni studenti, někteří z nás se 
chtějí hudbě věnovat profesně, ostatním je 
koníčkem.  Po účinkování v ryze dětských 
souborech, odkud se známe nejlépe, 
jsme se rozhodli jen tak spontánně 
založit vlastní šestičlennou mládežnickou 
muziku. S trvalým obsazením nástrojů. 

A protože Fanynka už v Mutěnicích je 
a pomalu roste její nová generace, dali 
jsme právě vzniklé cimbálce název LH 
Spontán. Hlavou i srdcem lidové muziky, 
stejně jako u dětské CM Fanynka, je 
František. Pravidelné zkoušky probíhají 
každý pátek večer prozatím v klubovně 
spolku Cimbálová muzika Fanynka 
a Verbíři z Mutěnic v kulturním domě, 
jiná zkušebna není k dispozici. Máme za 
sebou první veřejná vystoupení v Brně, 
Hodoníně a Bzenci. V repertoáru si každý 
najde svoji „srdcovku“. Hrajeme občas 

Folklorní soubory Súček a Mašlička zvou děti, které rády 
zpívají a tančí, do dětského kolektivu, který se schází každé 

úterý odpoledne v sále kulturního domu. 

Do Súčku od letošního roku mohou chodit děti již od čtyř let. Soubor Mašlička navazuje 
na dovednosti, které děti získaly ve folklorní přípravce, je tedy pro šikovné chlapce 
a děvčata zhruba od 8 let. Není podmínkou mít vlastní kroj, používáme kroje i obuv 

určené pro jevištní vystupování. 
Vedoucí: Ing. Květoslava Svobodová, Mgr. Kateřina Hubalíková, Jana Ševčíková 

a František Bravenec. Kontakt: cm.fanynka@centrum.cz , tel 777 979 347

Přijďte mezi nás
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i souborům pod nohy, ale nejraději 
máme písně ze Slovácka, Slovenska nebo 
cikánské a maďarské čardáše.  Za největší 
přínos pro LH Spontán považujeme sóla 
na B a A klarinet, který v Mutěnicích 
v cimbálové muzice doposud chyběl 
a velmi profesionálně na něj nyní s námi 
hraje teprve patnáctiletý Boris Krištof, 
současný žák p. Alexandra Vilhema 
z Mikulova. Ostatní muzikanti jsou místní 
nebo z blízkého okolí. Připravujeme také 
společný zimní koncert s CM Fanynka 
a dětskými soubory Mašlička a Súček. 

V Mutěnicích nás můžete naživo vidět 
a slyšet 8. 10. 2022 v rámci Burčákového 
pochodu.  Těšíme se.

Vaše cimbálka

Sdružení Rybana Mutěnice

Festival Mezi Sklepy.
Ohlédnutí za prvním ročníkem.
V letošním roce se uskutečnil dlouho 

očekávaný multižánrový festival hudby 
a vína, kter ý se díky dlouhotr vající 
pandemii odkládal více jak dva roky. Že 
hudba a víno lidi sbližují a otevírají srdce, 
je pro někoho možná fráze. Pro festival 
Mezi Sklepy je to hlavní myšlenka. Po 
vyčerpávajícím čtyřdenním maratonu 
příprav areálu a dohnání spánkového 
deficitu se prožité vzpomínky festivalové 
atmosféry vrací až postupem času. Každý 
pořadatel jakékoliv veřejné akce nese na 
svých bedrech obrovskou odpovědnost. 
Obzvlášť těžké je to v případech, kdy 
je prostor festivalu netradičně z větší 
části veřejným prostranstvím. I proto je 
kapacita festivalu Mezi Sklepy omezena. 

Za t ř icet let pořádání kulturních 
a společenských akcí můžu popr vé 
použít otřelé přirovnání „jako prdel na 
hrnec". Nádherné víkendové počasí, 
návštěva jedinečných a bezprostředních 
lidí s úsměvem a sklenkou dobrého 

mutěnského vína v ruce mluví za vše. 
Andělé byli vyslyšeni. Nejsou to jen 
osobní emoce, ale neskutečná euforie 
a radost z toho, že se něco povedlo. A to 
nejenom díky všem, kteří na festival Mezi 
Sklepy dorazili a tuto atmosféru udělali, 
ale také díky mutěnským vinařům, kteří 
se do festivalu zapojili. Pořadatelům 
a hasičům patří velké díky za perfektně 
zvládnuté přestavby kapel na ulici plné 
lidí a kontrole, vinařskému spolku za 
poskytnutí zázemí k výdeji vstupenek 
„u Drobečka“ a nakonec velké díky 
všem zastupitelům, kteř í podpoř ili 
finanční dotaci na ozvučení festivalu. 
Bylo to opravdu náročné, ale stálo to 
za to. Festival s rozpočtem jeden milion 
korun se podařilo zaplatit ze vstupného 
a občerstvení. Co bylo slíbeno, všem 
bylo uhrazeno.  Pokud jsme vám udělali 
radost a byli jste s festivalem Mezi Sklepy 
spokojení, můžete o našem festivalu 
říct dalším lidem. Pokud máte náměty 
k vylepšení, doporučení či nějaké výtky, 
napište na info@festivalmezisklepy.cz 
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Příští ročník festivalu Mezi Sklepy opět 
s podporou nadace Dobrý Anděl proběhne 
16.-17.6. 2023. Od října bude probíhat 
prodej první vlny vstupenek v omezeném 
počtu na por tále www.smsticket.cz. 
V programu se představí Bára Basiková, 
kapely Wohnout, Monkey Business, 
TH!S s hercem Vojtou Kotkem, Petr Bende 
TRIO a spoustu dalších. Chybět nebudou 
otevřené sklepy místních vinařů. Více již 
brzy na www.festivalmezisklepy.cz nebo 
na facebooku festival mezi sklepy. Co 
závěrem? Děkujeme všem andělům, kteří 
nás navštívili.

Marek Ištvánek
organizátor festivalu

STOLNÍ HOKEJ – ŠPRTEC
Hledáme kluky, holky, tatínky i maminky
 všech věkových kategorií 
do úspěšného týmu  Šprti Mutěnice

pondělí + pátek 17–19 hodin 
Ponorka, KD Mutěnice

Stolní hokej, nebo taky šprtec, je tradiční stolní hra 
napodobující lední hokej. Hraje se pomocí dřevěných 
hracích koleček a plastové hokejky na stole opatřeném 
mantinely. Hra má svá pravidla, pořádají se republikové 
i mezinárodní soutěže.

Petr Švéda
+420 608 618 486 / swedentip@email.cz
Tomáš Mičola
+420 739 484 573 / sokolmutenice@seznam.cz

sprti-mutenice.webnode.cz
facebook Šprti Mutěnice
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Sokol - sezona 2022 – 2023 může začít!

Nazdar naši čtenáři, 
dovolte mi Vás pozdr avit  t ímto 

pozdravem. O vzniku slova nazdar, 
bych se zmínil příště, ale teď bych 
jej použil ve vztahu k znovuotevření 
tělocvičny a zahájení sezony 22-23, 
jak jsem již předeslal v nadpisu. Velmi 
se těšíme, že pokud to situace umožní, 
tak opět vyběhneme provětrat naše těla 
do tělocvičny. 

Dovolte mi připomenout, co vlastně 
pro Vás máme v nabídce. Již několikátou 
sezonu hrajeme volejbal, ženy nebo 
mixy, až tř ikrát za týden. Zpravidla 
úterý (ženy), čtvr tek a neděle (mix) 
a úter ý + č t v r tek dět i.  Dále je to 
aerobik – pondělí a středu a taky 
stolní hokej – pondělí a pátek (plus 
zápasy v sezóně a tur naje). Nově 
budeme usilovat o kroužek stolního 
tenisu, kter ý bude zejména pro t y 
nejmenší děti (1.-3. třída). Termínově 
se bude ladit harmonogram tělocvičny 
po rozběhnutí školního roku, proto 
Vás poprosím o trpělivost. Všechny 
informace o možnostech nás navštívit 
budou na FB, infokanálu MKT a zejména 
na nástěnkách základní školy. 

Dění v obci se netočí jen kolem 
Sokolu, toho jsme si plně vědomi. Proto 
mi dovolte, abych popřál všem vinařům 
a pěstitelům bohatou a kvalitní sklizeň, 
všem, kdo se chystají ke komunálním 
volbám š ť ast nou r uku pro jej ich 
favorita a neposlední řadě všem našim 
spoluobčanům stálé zdraví a mnoho 
úspěchů ve všem, do čeho se pustí.

Tomáš Mičola 
starosta T. J. Sokol Mutěnice

Stolní hokej
N á š  k l u b  s t o l n í h o  h o k e j e  z a 

posledních několik měsíců zažil nemalé 
věci. Například pořádání mimořádně 
velkého turnaje, tzv. „kvartálu“, bylo 
velkou organizační výzvou. I přesto do 
kulturního domu v Mutěnicích přijelo 
spoustu hráčů a celá akce se povedla. 
Mimořádný úspěch u nás zaznamenal 
tým SHL Brno, jenž ukořistil nejvíce 
cen. Dař ilo se i  domácím hráčům 
a zásluhou M. Trávníka a Mat. Mokruši 
brali Šprti 2x poháry za 3. místa ve 
svých kategoriích. 

Ani ne o měsíc později se hrála 
v prostorách Ponorky trochu skromnější 
soutěž zvaná „letní šprtání“. Tentokrát 
vítěze z Mostu doprovodili na stupně 
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vítězů domácí Šprti Maty a Marek. 
Navíc ,  tak jako už každoročně, 

jsme se zúčastnili již šestého ročníku 
špr tcového soustředění na začátku 
čer vence. Jedná se o týdenní pobyt 
v kempu nedaleko Vranova nad Dyjí, 
kde jsme se herně posunuli zase o krok 
dál. Už teď se těšíme na další.

Rádi bychom vás všechny srdečně 
pozvali na letošní Pohádkov ý les, 

kde si budete moci šprtec vyzkoušet 
sami. Akce se bude konat 17. září od 
14:30 hodin u tělocvičny základní školy.

Stále nabíráme nové hráče jakéhokoliv 
věku! Máte-li zájem, přijďte se podívat 
i na naše tréninky v pondělí a v pátek 
od 17 do 19 hodin! Přijďte se pobavit. 
Nehrajte u počítače, hrajte s námi!

Marek Švéda

Skaut

Mutěnický oddíl Jižní kříž úspěšným 
letním táborem uzavřel skautský rok 
v duchu hraničářského výcviku. Tímto 
tematickým rámcem jsme učili děti 
nejen novým praktickým dovednostem, 
ale i důležitým skautským ctnostem, 
jako je  odvaha,  pr avdomluv nost 
a samostatnost. Během tábora nás také 
navštívili dobrovolní hasiči z Jevišovic, 
kteří si pro děti př ipravili naučnou 
přednášku o jejich práci a zábavnou 
soutěž s vodou. Celkově tábor proběhl 
ve skvělé náladě a jsme si jisti, že si 
z něj děti odnesly plno zážitků a dojmů 
domů pro rodiče.

Odstartování letošního skautského 
roku doprovází i oslavy našeho střediska 
– 100 let skautingu v Hodoníně, na 
jejichž organizaci se aktivně podílí 
mimo jiné i vedoucí našeho oddílu. 
V průběhu podzimu se tedy můžete 
těšit na výstavu v Masarykově muzeu 
v Hodoníně s názvem Buď připraven!, 
která potr vá do 13. listopadu, a na 
mnoho dalšího. I na děti jsme mysleli, 
a proto jako součást oslav je připraveno 
pro děti Skautské tvoření, kde budou 
mít i ti nejmenší možnost si vyzkoušet 

plno zajímavých skautských aktivit. 
Bližší informace k podzimním oslavám 
nale zne te  na  s t r ánk ách  na š e ho 
střediska Přátelství Hodonín https://
hodonin.skauting.cz/.

Doufáme, že do nového skautského 
roku všichni v ykročíme tou pravou 
nohou a užijeme si jej jako vždy naplno!

Kateřina Šuchová (Pískle)
mediální zpravodaj oddílu Jižní kříž
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Z činnosti spolku vinařů Búdy Mutěnice

Členové spolku Búdy nezahálejí ani 
v letních měsících. Připravili a pozvali 
milovníky vína do Mutěnic o víkendu 19. 
a 20. srpna na novou dvoudenní akci 
s názvem Letní vinné Mutěnice. Typově 
to byla festivalová akce s hudbou,  něčím 
dobrým jak se říká na zub, a protože nejen 
vínem živ je člověk, byly přizvány i dva malé 
pivovary Křikloun z Hodonína a Dubňák 
z Dubňan.

Páteční program se nesl v duchu 
ochutnávky vín přímo ve stanu v amfiteátru 
Pod Búdama. K tanci, poslechu a nakonec 
i ke zpěvu hrála cimbálová muzika Slovácko 
s primášem Petrem Maradou. Účastníci 
pátečního programu měli k dispozici 
padesát vzorků a mohli se vžít do atmosféry 
takové malé místní výstavy vín. 

Sobotní program začínal v 11 hodin 
a vinaři spolku Búdy pozvali návštěvníky 

přímo do svých sklepů. Program pokračoval 
od 17 hodin na pódiu amfiteátru koncertem 
chlapecké metalové skupiny Blackstarsband 
z Drnovic na Blanensku. Sobotní program 
vyvrcholil taneční zábavou v amfiteátru. 
K dobré náladě, kromě vína a zmíněných 
dobrot, přispěla svým výkonem i taneční 
skupina Brixen z Holešova. Úderem půlnoci 
zábava skončila. 

Vinaři spolku mají v plánu uspořádat 
další ročník této letní akce, a to 19. srpna 
roku 2023.  

Nejbližším připravovaným podnikem 
spolku Búdy jsou Svatokateřinské slavnosti 
vín 12. listopadu t. r.. Předprodej vstupenek 
byl zahájen na www.vinozmutenic.cz. 
Přijměte naše pozvání!

Vladimír Trávník
předseda spolku
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SAM

Stejně jako každý rok, tak i letos mezi 
moje prázdninové zážitky patřil pobyt 
na letním táboře. A tak jsem si sbalila 
potřebné věci a vyrazila jsem vstříc 
táborovým dobrodružstvím. Jedu už po 
šesté a naposledy. Hned po příjezdu 
do tábořiště se to pěkně rozjelo. Téma 
letošního tábora bylo na motiv knihy 
„Cesta kolem světa za 80 dní“. 

Příběh se odehrával na podzim roku 
1872, kdy jsme uzavřeli sázku spolu 
s panem Philleasem Foggem v Reformním 
klubu o 15 000 liber. Nevsadili jsme 
se jen s pány z reformního klubu, ale 
i s našimi rodiči o nejoblíbenější jídlo. 
Na dlouhé cestě nás čekalo několik 
překážek, které jsme museli překonat. 
Hledali jsme ztraceného sluhu pana Fogga 
- Passepartouta, pátrali po ztracených 
penězích, překonali bizony přebíhající 

přes koleje, bojovali s indiány, a taky 
zachránili princeznu Audu, do které 
se později pan Fogg zamiloval. Kvůli 
vysvobození pana Fogga z vězení nám pak 
ujel vlak do Londýna a my jsme se vraceli 
s pocitem, že jsme sázku prohráli. Naštěstí 
jsme zapomněli na časový rozdíl, a tak se 
nám sázku nakonec podařilo vyhrát. 

Letošní tábor jsem si moc užila i přes to, 
že většina dnů byla velká horka a nebyla 
příležitost hrát tolik her. Zažila jsem 
plno krásných momentů v tom nejlepším 
kolektivu. Děkuji vedoucím za organizaci 
tábora, kuchařkám za vynikající jídla 
a i dětem, díky kterým jsem se pořádně 
nasmála. Na tento tábor budu moc ráda 
vzpomínat. 

Michaela Pavková
tábornice
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Sport

Fotbal

Konec léta je vždy ve znamení začátku 
nového soutěžní ročníku. Ten se nám 
letos rozběhl rychlým cvalem a je dobře, 
že naše mužstva sbírají od začátku body 
do tabulky. Byť je pravdou, že v kategorii 
dorostu a žáků hrajeme nižší soutěže, 
a tak trochu se to od nás očekává. Snad 
kluci budou plnit roli favoritů i nadále.

Mladší a starší přípravky hrají okresní 

soutěže a do uzávěrky zpravodaje 
zvládly odehrát doposud pouze jedno, 
resp. dvě utkání. Zatím na výhru čekají, 
ale to určitě není v této kategorii to hlavní. 
Důležité je, že se děti pod vedením 
kvalifikovaných trenérů hýbou a dělají 
první krůčky fotbalové abecedy. Opět se 
nám rozjíždí i fotbalová školička, kde se 
mohou vyřádit děti od 4 do 6 let. Hlavní 

Lesní školka Bylinka z.s.

Už jste slyšeli o lesních školkách? Že ne? 
Tak tedy, lesní školky jsou alternativou 
ke klasickému předškolnímu vzdělávání. 
České lesní školky se inspirovaly 
v Německu a ve Skandinávii a tento 
způsob vzdělávání se těší čím dál větší 
oblibě nejen u dětí, ale také u rodičů. A my 
bychom v Mutěnicích takovou lesní školku, 
po legislativní stránce lesní klub, chtěly 
vytvořit. Ne samy, ale spolu s vámi. 

U nás ve školce budou děti trávit celý 
den venku, jejich učebnou bude les, louka 
a vše, co se skrývá pod širým nebem. 
Nenajdete u nás žádné hračky, my si 
vystačíme s klacky, listím, hlínou a vším, 
co příroda v určitou roční dobu nabízí. 
Chceme v dětech rozvíjet samostatnost, 
ale i spolupráci, empatii, důvěru a respekt 
k přírodě, lidem i zvířatům.  

Naše místo bude u nádraží, pár kroků 
od oveček. Rozlehlá pláň s kouskem 
lesa budou naším útočištěm, základnu 

bude tvořit jurta s pergolou, suché wc. 
Prostranství kolem jurty budeme budovat 
spolu s dětmi a jejich rodiči – bylinkové 
záhonky, lanové houpačky, blátoviště 
a spoustu dalšího.

Jsme tu pro všechny, kteří jsou naladěni 
na stejnou vlnu jako my. Spolu s rodiči 
a jejich dětmi budujeme komunitu, kterou 
spojují stejné myšlenky. Chceme být vidět, 
proto plánujeme pořádat různé přednášky, 
workshopy a jiné akce pro veřejnost.

Pokud se vám naše školka líbí, budeme 
rády za jakoukoliv podporu. V případě 
dotazů nás můžete kontaktovat na 
emailové adrese: lesniskolkabylinka@
gmail.com

,,Les je jako jedno velké hřiště a příroda 
jako moudrá učitelka – trpělivá, přívětivá 
a nesmlouvavá.“ 

Za Lesní školku Bylinku
Bc. Petra Robková, DiS
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trenérkou zůstává hráčka mužstva žen 
Romana Nováková. Tréninky budou 
bývat v úterý v 16.30. Další informace 
najdete na facebooku „FK Mutěnice 
ŠKOLIČKA“. Samozřejmě rádi uvítáme 
nové hráče, hráčky a další trenéry, či 
trenérky . 

Mladší žáci stihli odehrát doposud 
dvě utkání a obě vyhráli s poměrně 
velkým rozdí lem. V letošní sezóně 
hrají stejně jako starší žáci okresní 
přebor, kam jsme bohužel sestoupili. 
Samozřejmě to nebylo dáno kategorií 
mladších žáků, kde máme dostatek 
šikovných hráčů, i když nám ti nejlepší 
pořád odcházejí (a budou odcházet) 
zejména do Hodonína, kde je regionální 
s t ředisko mládeže. T řeba během 
letošní roku odešli do Hodonína celkem 
4 kluci r. 2011 z Dubňan, tedy z našeho 
par tnerského oddí lu. Samozřejmě 
nám kvalita těchto kluků potom chybí. 
Výhodou naopak je, že př í ležitost 
dostávají ostatní kluci, a tak díky tomu 
má možnost hrát nakonec více dětí, než 
by tomu bylo v případě, že bychom si ty 
nejšikovnější děti nechávali.

Starší žáci mají po sestupu do OP 

za sebou dvě vítězná utkání. Tedy 
s tejný počet  v í tězst v í ,  jak ý měli 
minulou sezónu. A to odehráli vloni 
celkem 24 utkání… Prostě jsme si 
sedli díky trochu zanedbané práci 
v těchto kategoriích nejen u nás, ale 
hlavně v Dubňanech a Svatobořicích, 
na pomyslné fotbalové dno, z kterého 
se začínáme pomalu zvedat. I ve starších 
žácích jsme ale byli poměrně hodně 
oslabeni. Čtyři kluci odešli před sezónou 
do Ratíškovic, dva do Kyjova a pět kluků 
se vrátilo do Prušánek, které si založily 
vlastní mužstvo starších žáků. Přesto 
i zde máme nyní dostatečný počet 
hráčů (cca 20), takže bychom neměli mít 
problém soutěž odehrát. A samozřejmě 
je naším cílem soutěž vyhrát a postoupit 
tak zpátky do krajských struktur, kam 
jednoznačně patříme.

Dorost zažil rovněž sestup do nižší 
soutěže, z krajského přeboru do krajské 
I. třídy. Hlavní změnou je to, že znovu po 
třech letech budeme mít jenom jeden 
společný dorost. Což je pochopitelně 
jednodušší na organizaci, bohužel to 
ale bude znamenat pokles náročnosti 
pro naše kluky. To se potvrdilo v prvních 
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třech zápasech, kdy dorostenci všechny 
zápasy vyhráli s celkovým skóre 26:0! 
Bohužel ale přišel zápas v Dambořicích, 
kde utrpěli první prohru 1:3. Kluci tak 
poznali, že i v nižší soutěži musí na sobě 
pracovat se stejnou intenzitou jako ve 
vyšší. Na jejich rozvoj má určitě pozitivní 
vliv i společný trénink s muži, který je 
vždy v úterý. Navíc postupně naskakují 

i do „áčka“ a to je určitě směr, kterým se 
do budoucna chceme vydat.

Ženy  se  le tos po dlouhé době 
nepř ihlásily do soutěže z důvodu 
nízkého počtu hráček. Spojily tak síly 
s Hodonínem a vytvořily jedno společné 
družstvo pod hlavičkou FK Hodonín. 
Nakonec tvoří většinu mužstva naše 
hráčky, které budou u nás 1x týdně 
trénovat, a navíc odehrají na našem 
stadiónu i  dvě mistrovská utkání 
moravskoslezské divize. Fanoušci tak 
o ženský fotbal v Mutěnicích ochuzeni 
nebudou!

 A-mužstvo znovu pod vedením trenéra 
Marcela Houšky vstoupilo do nové 
sezóny povinnou výhrou v poháru ve 
Starém Poddvorově (nováček I. B třídy). 
V krajském přeboru jsme nejprve podlehli 
Boskovicím 0:2, naopak se nám podařilo 
vyhrát v Rousínově a remízovat doma 
s nováčkem z Kunštátu. V posledním 
dosud odehraném zápase jsme se 
představili v Ratíškovicích. Derby jsme 
sice dobře začali, ale nakonec byli 
domácí šťastnější a brankou v 89. 
minutě zvítězili 1:0. Náš mladý kádr je 
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bohužel znovu decimován zraněními. 
K dlouhodobým marodům se přidaly 
opory Luboš Kupčík (malíček na ruce) 
a Lukáš Koplík (koleno), v Ratíškovicích 
už nastoupil, ale další zápas vynechá 
kvůli vlastní svatbě. Do našeho kádru 
sice př ibyli  mladí k Adam Šťastný 
z Hodonína a zkušený Pavel Brablc 
(z Týnce), náročnost krajského přeboru 
je ale velká a není jednoduché do této 
soutěže naskočit. Poděkovat musíme 
Michalu Vydařilému, který si na 3 zápasy 
odskočil z Čejče a vypomohl nám vyztužit 
obranu místo zraněného Kupčíka. Rádi 
bychom ještě jednu nebo dvě posily 
přivedli, jelikož víme, že je před námi 
spousta náročných utkání. Své zápasy 
hraje „áčko“ na podzim na domácím 
hřišti v neděli, takže se už nikdo nemusí 
vymlouvat a na fotbal může přijít. Těšíme 
se na vás!

Oslavy 95 let kopané
V sobotu 25. června jsme s jednoročním 

zpožděním (ten covid…) důstojně oslavili 

výročí 95 let kopané v Mutěnicích. Vše 
začalo zdařilým turnajem přípravek, 
poté jsme slavnostně otevřeli utkáním 
našich žen s juniorkami 1. FC Slovácko 
novou umělou trávu a vše vyvrcholilo na 
hlavním hřišti utkáním našich „starých 
pánů“ a A-mužst va. Mezitím jsme 
ocenili naše bý valé hráče, trenér y 
a funkcionáře a zdařilý den jsme večer 
zakončili v amfiteátru Pod Búdama se 
skvělou kapelou Fair play. Kdo přišel, 
tak se určitě nenudil, protože nejen, že 
hráli v duchu „fair-play“, ale i dobře. Už 
se všichni těšíme na tu stovku, kterou 
bychom měli oslavit v roce 2026!

Závěr
Přejeme všem mutěnickým občanům 

krásný a slunečný podzim, bez špačků 
a jiné „havěti“. A s Vámi všemi se opět 
těšíme na viděnou v našem krásném 
fotbalovém areálu Pod Búdama!

Petr Blaha
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18. 06. 2022 Josef Vaculík  78 let
24. 06. 2022 Anežka Hanáková 88 let
09. 07. 2022 Anna Maradová  74 let
23. 07. 2022 Anna Balaštíková nedožitých 73 let
02. 08. 2022 Drahomíra Lysá  91 let
14. 08. 2022 Josef Bayer  61 let
20. 08. 2022 Petr Bíza  79 let
25. 08. 2022 Stanislav Hajduch 75 let

Narození
14. 06. 2022 Jiří Jeřábek
25. 07. 2022 Michal Čejka
31. 07. 2022 Artur Maša

Společenská kronika

Sňatky
09. 04. 2022
Ivo Rozsypal, Hodonín
Aneta Zůbková, Masarykova
(Omlouvám se manželům Rozsypalovým za chybné 
zveřejnění jména manžela v letním zpravodaji.)

11. 06. 2022
Luboš Buchta, Lipová
Veronika Štěpánková, Lipová

24. 06. 2022
Jan Prokeš, Hodonín
Leona Kramářová, Údolní

25. 06. 2022
Aleš Bršťák, Vrbice
Kateřina Kúřilová, Veselá

Úmrtí

Marta Balgová, matrikářka

07. 08. 2022 Martin Mičola
16. 08. 2022 Viktorie Dubinová
18. 08. 2022 Natálie Tomková
27. 08. 2022 Karolína Zimmermannová

16. 07. 2022
Marek Pomajbík, Na Ovčírnách
Martina Mokrá, Na Ovčírnách

16. 07. 2022
Petr Kolář, Brno
Marta Mokrá, Slovácká

13. 08. 2022
Roman Škarek, Nová
Karla Páterová, Nová

20. 08. 2022
Martin Švagerka, Průjezdní
Andrea Zálešáková, Luční

3. 09. 2022  
Pavel Miklica, U Obory
Jana Petruchová, Dolní Němčí



Ochotníci ze Šardic - divadlo
Mutěnické vinařské dny 2022

FS Súček a Mašlička
Mutěnické vinařské dny 2022

Mužáci z Mutěnic
Mutěnické vinařské dny 2022

Presúzní sbor Velké Pavlovice
Mutěnické vinařské dny 2022

Dražba hroznu a vín
Mutěnické vinařské dny 2022

Horňácký folklorní soubor Kuželovjan
Mutěnické vinařské dny 2022
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