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Pokojné prožití velikonočních svátků
přeje všem občanům Mutěnic
redakční rada se zaměstnanci
obecního úřadu

SLOVO STAROSTY
základní školy a musí dokončit první ročník.
V obou případech nesmějí mít zákonní
zástupci dítěte neuhrazené finanční závazky
vůči obci. Oba dary budou řešeny uzavřením
darovací smlouvy. Tyto zásady jsou uveřejněny na webových stránkách obce.
Obec Mutěnice rozšiřuje těleso skládky
Hraničky. Stavba by měla být dokončena
do konce dubna 2019 a skládka by měla mít
prodlouženou životnost do roku 2024. Cena
díla je přibližně 3 miliony korun.
Přeji nám všem pěkné jaro a příjemné
prožití velikonočních svátků.

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás informoval, že rada
obce schválila zásady pro poskytování
finančních darů obcí Mutěnice nově narozeným občánkům Mutěnic od 1. 1. 2019 a žákům prvních tříd, kteří letos nastoupí do naší
základní školy.
Nově narozeným občánkům bude poskytnut dar ve výši 10 000,- Kč. Obdarované dítě
musí mít trvalé bydliště v obci ještě alespoň
24 měsíců po narození a alespoň jeden ze
zákonných zástupců dítěte musí mít trvalé
bydliště v obci po dobu nejméně 12 měsíců
před narozením dítěte.
Dar žákům prvních tříd bude ve výši 2000,Kč, obdarovaný se musí stát žákem naší

MVDr. Dušan Horák
starosta obce

Zásady pro poskytování ﬁnančních darů obcí Mutěnice
Obec Mutěnice
se sídlem Masarykova 200,
696 11 Mutěnice
IČ: 00285145

Za tímto účelem rozhodla rada obce Mutěnice dne 17.1.2019 usnesením o schválení
těchto zásad pro poskytování finančních
darů obcí Mutěnice.

má zájem na tom, aby se zvyšoval počet obyvatel obce Mutěnice, a proto se
rozhodla přispívat finančním darem nově
narozeným občanům obce Mutěnice, narozeným od 1. 1. 2019 a žákům prvních tříd,
navštěvujících Základní školu a Mateřskou
školu Mutěnice, se sídlem Brněnská 777,
696 11 Mutěnice, IČ: 686 88 512 (dále jen
„ZŠ“), počínaje školním rokem 2019 - 2020.

1) Finanční dary budou poskytovány Obcí
Mutěnice (dále jen „obec“) bezhotovostním
převodem na účet zákonného zástupce obdarovaného, a to pouze na základě písemné
smlouvy, uzavřené mezi obcí a zákonným
zástupcem obdarovaného.
2) Za obec je takovou smlouvu oprávněn
schválit a uzavřít starosta obce, nebo mís1

tostarosta obce, a to pouze za podmínky, že
finanční závazek obce z darovací smlouvy je
kryt rozpočtem obce.

5) obdarovaný ani zákonný(ní) zástupce(ci)
obdarovaného nemají ke dni uzavření darovací smlouvy vůči obci žádné neuhrazené
splatné závazky,

3) O poskytnutí daru informuje starosta
obce, či místostarosta obce radu obce na
nejbližším jednání rady obce.

6)
obdarovaný se zaváže vrátit dar
v případě, že by do 24 měsíců od uzavření
smlouvy změnil své trvalé bydliště mimo
obec.

4) Na poskytnutí finančního daru není
žádný nárok.

Dar žákům prvních tříd, navštěvujících ZŠ
5) O poskytnutí daru je nutno požádat
písemně. V případě nově narozených dětí
bude součástí žádosti kopie rodného listu
obdarovaného, potvrzení o bezdlužnosti vůči
obci (vystaví obecní úřad Mutěnice) a číslo
účtu pro příjem daru. V případě daru žákům
prvních tříd postačí písemná žádost o poskytnutí daru s uvedením potřebných údajů
o žáku první třídy, navštěvujícím ZŠ a okolnostech, potřebným pro uzavření příslušné
darovací smlouvy obecnímu úřadu obce.

1) dar bude poskytnut ve výši 2.000,- Kč,
2) obdarovaný již v souvislosti s tím, že se
stal žákem ZŠ od obce neobdržel dříve žádný
finanční dar,
3) obdarovaný ani zákonní zástupci obdarovaného nemají ke dni uzavření darovací
smlouvy vůči obci žádné neuhrazené splatné
závazky,

6) Finanční dary budou poskytovány pouze
při splnění všech níže uvedených podmínek
pro příslušné druhy daru.

4) obdarovaný se zaváže vrátit dar v případě, že nedokončí 1. ročník základní školy
v ZŠ.

Dar nově narozeným občanům obce

Poskytování jiných darů obcí není těmito
zásadami dotčeno.

1) dar bude poskytnut ve výši 10.000,- Kč,
V Mutěnicích dne 17.1.2019
2) obdarovaný musí mít trvalé bydliště
v obci v okamžiku uzavření darovací smlouvy,

Obec Mutěnice

3) oznámení potřebných údajů o nově
narozeném občanu obce je nutno pro účely
poskytnutí daru podat obecnímu úřadu obce
do 6 měsíců od jeho narození.
4) alespoň jeden ze zákonných zástupců
obdarovaného musí mít trvalé bydliště v obci
po dobu nejméně 12 měsíců bezprostředně
předcházejících narození obdarovaného,
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Zprávy z radnice
Vážení spoluobčané,
čas letí jako voda, zima už pomalu ztrácí
svou sílu a pomalu se probouzí jaro.

chtěli vybudovat i u nás v lokalitě Kačinec (za
umělým fotbalovým hřištěm). Jestli bude tato
lokalita vhodná, nám ukáže hydrogeologický
průzkum, který zde již proběhl, a taky rozbory
vody z obecní studny, která by sloužila pro
napouštění biotopu. Tato investice je zatím
ve fázi úvah a zjišťování možností realizace.

Letošní zima nám přinesla tolik očekávanou
vláhu, i když jí klidně mohlo být mnohem víc,
a ani nás nepoškodily žádné velké mrazy.
I díky tomu se mohly rozeběhnout práce
na rozšíření skládky v Hraničkách, kde již
specializovaná firma odkryla hranice stávající plochy a probíhá technologické navázání
izolačních vrstev.

Letošní zima, i přes to, že byla z těch mírnějších, nám přinesla i problémy, zejména
s elektřinou pod Búdama. Nejdříve to bylo
nedostačující trafo u amfiteátru, kde je již problém prozatímně vyřešen přistavením mobilní
trafostanice. Finální vyřešení bude poté, co
bude zbudována úplně nová zděná trafostanice. Podle sdělení pracovníků společnosti E
ON snad již letos.
Podruhé to bylo při sněhové nadílce, kdy
v lokalitě u Zemeňáku spadly větve přetížené
sněhem do elektrického vedení a poškodily
jej. V důsledku toho byla opět lokalita kolem
búd bez proudu.

Bylo dokončeno vybudování sociálního zařízení u amfiteátru, kde již proběhlo kolaudační
řízení a stavba může být dána do provozu.
Taktéž parkoviště u fotbalového hřiště je již
možno využívat. Tady to ovšem, díky nutnosti
vyjádření drah a Povodí Moravy, trvalo podstatně déle, než bychom si přáli.
V současné době probíhá úprava okolí
rozhledny na Vyšicku. Přesto, že tam byla již
na podzim vysetá tráva, měl někdo potřebu
si tam „zařádit“ autem, na motorce i na čtyřkolce. Dokonce se kolem rozhledny někdo
„proháněl“ traktorem. Bohužel, i takoví jsou
mezi námi. Nyní se u rozhledny dokončuje
plocha pro odstavení vozidel a chodník od
cesty k rozhledně. Celý prostor bude poté
ohrazen, aby se zabránilo jeho ničení, jak
jsem napsal výše.

A na závěr větrné počasí posledních dnů
nám poškodilo zídku kolem školky, kdy její cca
20m část náporem větru spadla. Způsobená
škoda je již v řešení pojišťovny a nám asi nezbyde nic jiného, než z důvodu bezpečnosti
odstranit celý zděný plot a vybudovat oplocení
nové.
Vážení spoluobčané, na závěr mně dovolte,
abych popřál všem vinařům dobrý začátek
vinohradnické sezony a vám všem pokojné
a milostiplné prožití velikonočních svátků.

Vedení obce pozvalo všechny zastupitele
do Otaslavic u Přerova na prohlídku přírodního
koupacího biotopu, aby se seznámili s jeho
provozem, technologií i případnými problémy
s jeho provozem. Obdobný biotop bychom

Milan Mráz
místostarosta obce
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Usnesení zasedání č. II. Zastupitelstva
obce Mutěnice ze dne 11. 12. 2018
Zastupitelstvo obce Mutěnice
bere na vědomí:

hospodářské stavby Javorník – CZ s.r.o.,
se sídlem Benátky 17, 698 01 Veselí nad
Moravou, IČ: 26229455.
b) uzavření Dohody o narovnání se společností Vodohospodářské stavby Javorník – CZ
s.r.o., se sídlem Benátky 17, 698 01 Veselí
nad Moravou, IČ: 26229455 v předloženém
znění
II./2018Z/9
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení VB
č. 1030047094/001 mezi Obcí Mutěnice
a E.ON Distribuce, České Budějovice - podpěrný bod VN, pozemek p.č. 2300/2 a p.č.
2298 v k.ú. Mutěnice, za cenu 1400,-Kč
bez DPH
II./2018Z/10
smlouvu o zřízení VB č. HO 014330049701/001 mezi Obcí Mutěnice
a E.ON Distribuce, České Budějovice připojení NN, pozemek p.č. 1809/1 v k.ú.
Mutěnice, za cenu 1600,-Kč bez DPH
II./2018Z/11
smlouvu o zřízení věcného břemene č.
8800082438_1/VB/P mezi Obcí Mutěnice
a GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem . přeložka
STL přípojky na p.č. 162/23 za cenu 69,-Kč
vč. DPH
II./2018Z/12
smlouvu o zřízení věcného břemene č.
8800085081_1/VB/P mezi Obcí Mutěnice
a GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem . přeložka
STL přípojky na p.č. 1275/8 a 1275/39 za
cenu 70,-Kč vč. DPH
II./2018Z/14
rozpočtové opatření č. 5/2018 a to úpravu
na straně příjmů ve výši 6 741 500,- Kč a na
straně výdajů ponížení ve výši 767 600,- Kč.
Po provedení rozpočtového opatření budou
činit celkové příjmy rozpočtu 66 174 700,-Kč

II./2018Z/1
usnášeníschopnost Zastupitelstva obce Mutěnice pro II. zasedání ZO Mutěnice.
II./2018Z/8
zápis z jednání finančního výboru
II./2018Z/13
výši místního poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
který zústává ve stejné výši jako v roce 2018,
t.j. 240,-Kč za osobu a rok.

Zastupitelstvo obce Mutěnice
schvaluje:
II./2018Z/2
program jednání II. zasedání ZO Mutěnice.
II./2018Z/3
návrhovou komisi ve složení: Milan Mráz, ing.
František Ilčík, Jana Ševčíková
II./2018Z/4
ověřovatele zápisu: Marek Zimolka, Marek
Ištvánek
II./2018Z/5
zapisovatele: pí Markétu Gáborovou
II./2018Z/6
nové úplné znění zakladatelské listiny obchodního společnosti Skládka Hraničky,
spol. s r.o., se sídlem Masarykova 200,
696 11 Mutěnice, IČ 25561405,aktualizaci
stanov společnosti Skládka Hraničky spol.
s r.o. dle předloženého návrhu s doplněním
předmětu podnikání o Zednictví.
II./2018Z/7
a) tajné hlasování o usnesení o schválení
Dohody o narovnání se společností Vodo4

Zastupitelstvo obce Mutěnice
pověřuje:

a celkové výdaje 78 851 800,- Kč.
II./2018Z/15
rozpočet obce Mutěnice na rok 2019 v předloženém znění, s úpravou na straně výdajů navýšení o 60 000,- Kč pro MAS Dolní Morava, t.j. celkové příjmy činí 62 989 800,-Kč
a celkové výdaje 61 231 000,-Kč.
II./2018Z/16
střednědobý výhled pro období 2019-2022
II./2018Z/17
statut sociálního fondu obce Mutěnice
II./2018Z/18
rozpočet sociálního fondu obce Mutěnice
na rok 2019

II./2018Z/19
Radu obce Mutěnice k provedení nezbytně
nutných rozpočtových opatření do konce
roku 2018
II./2018Z/20
Radu obce zajištěním projektové dokumentace na rekonstrukci a zkapacitnění chodníku
na ulici Výhon v úseku od areálu FK až po ul.
Brněnskou vč. lávky přes Mutěnický potok.
Dále prověřit možnost integrace jízdního
pruhu pro cyklisty do tohoto projektu.

Usnesení zasedání č. III. Zastupitelstva
obce Mutěnice ze dne 28. 1. 2019
Zastupitelstvo obce Mutěnice
bere na vědomí:

III./2019Z/4
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO014330051985/001 mezi Obcí Mutěnice
a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice
- pozemek p.č. 1808/2 a p.č. 1809/1 v k.ú.
Mutěnice - přípojka NNRylka, cena 1200,Kč bez DPH
III./2019Z/5
Smlouvu o zřízení služebnosti mezi Obcí
Mutěnice a Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 6, Praha - pozemky
p.č. 1808/1, p.č. 1808/2, p.č. 1809/1 v k.ú.
Mutěnice - provozování telekomunikačního
vedení za jednorázovou úplatu ve výši 300,Kč bez DPH.
III./2019Z/6
Prodej pozemku p.č. 71/7 o v ýměře
36 m2 v k.ú. Mutěnice, cena dle znaleckého posudku
III./2019Z/7
Smlouvu o souhlasu k provedení stavebního
záměru mezi obcí Mutěnice a Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková

III./2019Z/1
Kontrolu úkolů z minulého jednání ZO

Zastupitelstvo obce Mutěnice
schvaluje:
III./2019Z/2
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 1030044213/002 mezi Obcí
Mutěnice a E.ON Distribuce, a.s. České
Budějovice - pozemek p.č. 1947/63 v k.ú.
Mutěnice - přípojka NN-Joch, cena 1000,Kč bez DPH
III./2019Z/3
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO014330050955/001 mezi Obcí Mutěnice
a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice
- pozemek p.č. 1947/1 v k.ú. Mutěnice - přípojka NN-Lokajová, cena 1000,-Kč bez DPH
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organizace kraje, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, oprava silnice
Mutěnice-Hovorany, vstup na pozemky p.č.
PK 3592/11, PK 3564/4, KN 7499/1, PK
3592/6, PK 3999/2,KN 7497, PK 3995, PK
3873, PK 3870/3 v k.ú. Mutěnice
III./2019Z/8
Smlouvu o věcném břemenu mezi Obcí
Mutěnice a fi GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem
- pozemek p.č. 162/23 v k.ú. Mutěnice přeložka STL k RD za cenu 69,-Kč vč. DPH.
III./2019Z/9
Výši odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva obce, výši odměn pro předsedy

a členy komisí a výborů, kteří nejsou členy
ZO s platností od 1.2.2019 v následující výši:
funkce - výše odměny
radní - 7231,předseda komise, výboru - 3616,-člen komise, výboru - 3013,člen zastupitelstva - 1808,předseda výboru nebo komise, který není
člen ZO - 3616,člen komise nebo výboru, který není člen
ZO - 500,-Kč/účast
III./2019Z/10
Vnitřní předpis Obce Mutěnice o cestovních
náhradách

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Opakování je matka moudrosti a tak si
zopakujme, jak v Mutěnicích s odpadem
nakládáme. Vše se pořád koncentruje
v areálu skládky v Hraničkách, kde se
mohou občané zbavit veškerého odpadu
nebo použitého elektrozařízení, které ještě
dle zákona o odpadech odpadem není. To
jsou nám již dobře známé použité elektrické
přístroje a zařízení, které jdou ukládat i do
červeného kontejneru, který je v současnosti
umístěn na „staré“ tržnici. Dále můžeme
odevzdat i použité baterie a monočlánky,
a to v několika obchodech v Mutěnicích nebo
třeba na obecním úřadě v podatelně. V níže
uvedeném přehledu je uvedeno množství
elektrických přístrojů, které občané odevzdali ve sběrném dvoře. Jak je vidět, je jich
stále více a více. A to je dobře!

85 ks velkých spotřebičů (pračky, myčky atd.)
48 ks malých spotřebičů (mikrovlnky)
111 kg baterií
50 kg svítidel
8 ks „bigbagů“ s malými elektrospotřebiči
6 ks klecové kontejnery s elektrospotřebiči
2 ks velká kopírka

Občané ale nadále využívají i pytlový sběr,
který je vždy první pondělí a úterý v měsíci. Výjimkou může být pouze pondělí, na které připadá svátek. To se pak sběr posunuje
na úterý a středu! Občané začínají využívat
i možnost likvidace použitých jedlých olejů na skládce. V loňském roce se odevzdalo
300 l oleje (více než dvojnásobek oproti r.
2017), ale určitě to není všechen olej, který
se spotřebuje! Oleje odevzdávejte v uzavřených obalech (PET láhve, kanystříky apod.),
po naplnění nádoby bude olej odevzdán
k tomu oprávněné firmě, od nového roku lze
olej odevzdat i na obecním úřadě! V obci
jsou znovu od března rozmístěny kontejnery
na bioodpad, který si svážíme naší vlastní

Přehled použitých elektrozařízení odevzdaných v r. 2018 ve sběrném dvoře:
114 ks televizorů a monitorů (nárůst +28)
229 ks lednic (nárůst +151!)
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vytvořili u bytové jednotky na někdejší „Produčce“, kde byl umístěn kontejner na sklo,
papír a plasty. V níže uvedené tabulce je
vidět, že se to pozitivně projevuje i na množství vytříděného odpadu, které se nám opět
zvýšilo, a to právě zejména u skla a papíru.
Celkové číslo je opět rekordní – 220,41 tun
v roce 2018 oproti 184,55 tunám vytříděného odpadu v roce 2017, což je nárůst o více
než 19 %! Na jednoho občana to dělá 60 kg!
Pozitivní je, že nám i díky tomu klesá množství
uloženého komunálního odpadu na skládku,
které se meziročně snížilo o 45,5 tuny. Navíc
téměř polovina odpadu neskončila ve skládce, ale byla energeticky využita na spalovně
SAKO v Brně, kam vozíme odpad přijatý na
překladiště. Závěrem lze říci jediné:
DĚKUJEME, ŽE TŘÍDÍTE!

technikou. Bioodpad musí být ale pouze
rostlinného původu (listí, větve, tráva, mláto
apod.). Opět připomínáme, že živočišné
zbytky do kontejneru nepatří!!! Bioodpad
se na kompostárně mění v kvalitní kompost,
který je k dispozici občanům Mutěnic. Pokud
máte o kompost zájem, neváhejte a obraťte
se na naše pracovníky na skládce, buď telefonicky na č. 602 101 245 nebo emailem:
skladka@mutenice.cz.
Mimo pytlový sběr je možné tříděný odpad
(papír, barevně a bíle sklo, plasty) odevzdat
i do kontejnerů k tomu určených, které jsou
rozesety po celé obci. Sběrných míst je
v současnosti již 15 a je na nich umístěno
už celkem 64 (!) kontejnerů. Další bychom
měli pořídit v letošním roce. Oblibu občanů si
získaly i šedé kontejnery na kovové obaly
(zejména plechovky). Poslední „hnízdo“ jsme

Přehled odpadů ve vybraných letech 2006 – 2018
vše
v tunách

PLAST

PAPÍR

2006

21,33

32,49

*2009

33,07

*2012

kompozit.
obaly

sklo
bílé

sklo
barevné

TKO

1,82

2,477

27,67

939,55

50,65

1,91

5,714

33,21

929,63

27,28

61,97

2,53

7,462

34,43

944,01

*2015

33,37

71,02

2,75

7,019

42,46

851,34

*2016

35,46

74,65

2,85

8,40

41,08

861,60

*2017

36

78,68

2,82

10,18

56,87

846,07

*2018

41,76

91,64

3,05

20,65

63,31

**801,50

* od června 2009 spolu se sběrným dvorem
** 480,50 t skončilo na skládce, 321 t na překladišti (ve spalovně)
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Čistírna odpadních vod a kanalizace
Rada obce jako jediný společník v působnosti valné hromady společnosti Skládka
Hraničky, spol. s r.o. na svém posledním
jednání v r. 2018 rozhodla na návrh jednatele nezvyšovat ceny za stočné pro rok
2019 z důvodu ziskovosti střediska v roce
2018. Není od věci si opět připomenout, že
největší provozovatel kanalizací v regionu

R. 2008:
R. 2013:
R. 2017:
R. 2018:
R. 2019:

VaK Hodonín, a.s., cenu zvýšil o 1,70 Kč.
Rozdíl je tedy už více než 11 Kč! Pětičlenná
rodina tak v letošním roce ušetří při průměrné spotřebě 30 m3 na osobu 1.665,- Kč.
I z těchto čísel je snad patrné, že zas tak
špatně asi v Mutěnicích nehospodaříme, jak
je nám někdy podsouváno…

Mutěnice
včetně DPH (bez DPH)

VaK Hodonín
včetně DPH (bez DPH)

Rozdíl

24,50 (22,48)
28,09 (24,43)
30,92 (26,89)
31,75 (27,61)
31,75 (27,61)

24,78 (22,74)
32,76 (28,49)
39,95 (34,74)
41,15 (35,78)
42,85 (37,26)

+ 0,28 Kč
+ 4,67 Kč
+ 9,03 Kč
+ 9,40 Kč
+ 11,10 Kč

postupně tyto smlouvy aktualizovat a zasílat
občanům k podpisu. Věřím, že tento administrativně náročný proces nám občané svou
vstřícností, a hlavně sdělováním pravdivých
údajů, na což jsme byli rovněž důrazně upozorněni, usnadní. Děkujeme za pochopení.

Ve dnech 5. 6. března proběhla na středisku ČOV kontrola z Ministerstva zemědělství.
Vzhledem k výrazným změnám v legislativě
v poslední době nám bylo doporučeno přepracovat smlouvy na stočné, zejména ty, které
byly uzavřeny po 1.1.2014. Proto budeme

Co se ještě děje ve společnosti Skládka Hraničky?
Znovu připomínáme všem vinařům, aby
nepálili réví ze svých vinohradů a byli trpěliví,
jelikož společnost Skládka Hraničky, spol.
s r.o. bude i v letošním roce pokračovat v oblíbeném svozu a drcení réví od vinařů, které
se uskuteční tradičně na přelomu března
a dubna. Letošní zima přinesla přece jen častější sněhové srážky. Dle tzv. chodníkového
zákonu je obec Mutěnice jako majitel většiny
chodníků odpovědná za jejich úklid. Trochu
nás mrzí, že řada občanů už na dobrovolný
úklid “svého“ chodníku rezignovala, a tak
řešíme, jak s údržbou dál. Kromě traktoru
John Deere využíváme zastaralý malotraktor

BCS. Proto bychom rádi pořídili nový stroj, tzv.
univerzální nosič nářadí, se kterým bychom
mohli v zimě uklízet sníh a v létě zametat
komunikace nebo sekat trávu tak, jak to mají
v řadě okolních obcí. Určitě by se nám tento
stroj, jehož cena je kolem 2 milionů Kč, vyplatil. Kromě kompostu si od nás můžete odvézt
i stavební recyklát, který je vhodný pro různé
stavby nebo opravy, např. chodníků či vjezdů
do domů. Informace najdete opět přímo na
skládce u našich pracovníků.
Obec Mutěnice založila svou dceřinou
společnost Skládka Hraničky, spol. s r.o. za
účelem provozování skládky. Jsem proto rád,
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že v hlavní činnosti, tedy ukládání odpadů
díky právě prováděnému rozšíření, budeme
pokračovat minimálně do konce roku 2022.
Co bude následovat potom, je otázkou. Z vyjádření úředníků a různých plánů odpadového
hospodářství vyplývá, že skládky snad do
budoucna nebudou nutné. Naše praktické
zkušenosti jsou ale naprosto odlišné! Ke konci
roku výrazně omezila příjem odpadů skládka
v Kloboukách u Brna a jejich zákazníci tak hledají nové možnosti. V okolí mají asi tři varianty.
Skládku Hantály ve Velkých Pavlovicích, Ekor
v Těmicích nebo naši skládku v Mutěnicích.
Každá z těchto skládek si ale logicky drží svou
notně omezenou kapacitu pro své stálé zákazníky a po žádném navýšení příjmu odpadů, byť
je to finančně samozřejmě zajímavé, nestojí.
Spalovna v Brně, kterou i my využíváme, už

nyní jede v podstatě na plný výkon a žádné velké rezervy nemá. Pokud tedy někdo ve velmi
krátké době nevymyslí nějaké skvělé řešení,
jak odpad lépe využít, dostane se celá naše
společnost v budoucnu do velkých problémů.
Proto si myslím, že dobře řízená skládka je
pořád velmi slušné řešení problémů s odpady.
Závěrem zopakuji mnohokrát vyřčené. To, jak
je skládka pro obec a její občany přínosná
zjistíme až ve chvíli, kdy o ni přijdeme, což se
jednoho dne určitě stane.
Přeji všem občanům krásné jaro a požehnané Velikonoce spojené s radostnou zvěstí
o Ježíšově zmrtvýchvstání. A pevně doufám,
že s našimi službami budete mít i nadále jen
ty nejlepší zkušenosti!
Petr Blaha, jednatel
Skládka Hraničky, spol. s r.o.
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LETOPISECKÁ KOMISE
zpracování do digitální podoby.
Pro spolupráci s veřejností byla zřízena
facebooková stránka Historie obce Mutěnice, kde už teď se prezentují zajímavé dokumenty z historie, identifikují osoby z fotografií,
rok pořízení apod. Hned na začátku roku
jsme byli pověřeni zpracováním dokumentů
pro Hodonínský deník, rubriku Jak se žilo
v Československu. Stránka plná fotografií
z Mutěnic vyšla v deníku 1. 3. 2019.
Pro letošní rok jsme si vytýčili dva důležité
cíle: sběr materiálu a uspořádání výstav
k významným výročím letošního roku, a to
ke 100. výročí založení jednot Sokola a Orla
v Mutěnicích a k 30. výročí Sametové revoluce. Touto cestou bychom chtěli vyzvat
ke spolupráci občany, kteří mají jakýkoliv
materiál k těmto výročím (fotografie, listiny,
osobní svědectví, cvičební úbory, odznaky,
apod.). Obrátit se můžete na kohokoliv
z výše uvedených členů letopisecké komise.
Předem děkujeme za zapůjčení materiálu
a věříme, že společně se nám bude dařit
dobré a užitečné dílo.

Poprvé se v lednu 2019 sešla nově ustavená Letopisecká komise v Mutěnicích. Protože
jsem takovou komisi považovala za důležitou,
podala jsem podnět na Radu obce. Komise
byla Radou obce Mutěnice schválena a bude
pracovat ve složení: předseda Ing. Blanka
Přidalová a členové Ing. Jaroslav Mihola,
Mgr. Mirka Herůfková, Bc. Marie Blahová,
Lubor Drgáč, Jana Ševčíková a Radim Ilčík.
Komise se bude zabývat historií Mutěnic,
a to jak dávno minulou, tak tou novodobou.
Náplní práce bude zejména: historické bádání – sběr historického materiálu (dokumenty,
fotografie apod.), novodobé dějiny Mutěnic
(významní občané, budovy, události, komunikace s pamětníky a rodáky), spolupráce
s kulturní komisí (předložení seznamu obecných i místních výročí na nadcházející rok),
příprava oslav významných výročí (výstavy
- příprava textů, fotografií a akcí k výročí,
besedy…). Dále bychom se chtěli zabývat
zachycením a popisem tradic a zvyků v Mutěnicích, zpracováním textů do zpravodajů
a dalších periodik. V neposlední řadě nám
leží také na srdci uchování historického
materiálu pro další generace, to znamená

Blanka Přidalová

DOBRÝ ANDĚL
Mezi obyvateli Mutěnice najdeme přes
30 Dobrých andělů
Dobrým andělem se stává každý, kdo přispívá nadaci Dobrý anděl a prostřednictvím
pravidelných finančních příspěvků tak pomáhá rodinám s dětmi, které zasáhla vážná
nemoc. Díky těmto darům pak mohou jejich
rodiče uhradit výdaje spojené s léčbou - napří-

klad častou dopravu do nemocnice, doplatky
léků, speciální stravu, zdravotnické pomůcky,
rehabilitace a další potřebné terapie.
Dobří andělé pomáhají i u nás
„Celkově již dárci pomohli více než 6 218 rodin, z Mutěnice pochází 4 z nich. Dárců, Dobrých andělů, u vás najdeme přes 30.
Děkujeme všem, kteří se rozhodli nezištně
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pomáhat druhým. Každý den vidíme, že i malý
příspěvek pomůže a dokáže vykouzlit úsměv
na tváři,“ vzkazuje čtenářům Petr Sýkora,
spoluzakladatel nadace Dobrý anděl.
Naprostá transparentnost
Veškeré příspěvky dárců nadace Dobrý
anděl odevzdává potřebným rodinám do posledního haléře, protože je její provoz hrazen
ze soukromých zdrojů Petra Sýkory a dalších
filantropů. Navíc získává každý dárce, který se
zaregistruje na www.dobryandel.cz, i přístup
do svého Andělského účtu, kde vidí konkrétní
příběhy rodin, kterým pomáhá. Aktuálně nadace každý měsíc přijme 100 nových žádostí
o pomoc a celkem odesílá příspěvky více než
3 400 rodin.

Petr Sýkora s rodinou, které pomáhají Dobří andělé
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Zprávy z knihovny
Vítězům blahopřejeme. Tito obdrželi poukazy v různých hodnotách do knihkupectví
Dvořáková a na rok 2019 jsou zproštěni od
placení čtenářského poplatku.

Tak jako loni i letos proběhlo v knihovně
předávání cen nejlepším čtenářům roku
2018.
VÝSLEDKY
Dospělí
Skoumalová Alena
Kratochvílová Jarmila
Lekavá Blažena

126 knížek
118 knížek
105 knížek

Děti
Bohůnová Kateřina
Bohůn Karel
Pavková Michala

116 knížek
44 knížek
42 knížek

Na tento rok chystám spoustu akcí.
Jednou z nich je i beseda s paní spisovatelkou Naďou Horákovou o její nové knížce
Tajnosti sborovny, která se uskuteční v neděli
26. května v sále Ponorka.
Proběhne tradiční Malování za knihovnou
s předškoláky.
Jste srdečně zváni.
Renata Nováková
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Názory našich zastupitelů
Činnost nového zastupitelstva
Vážení spoluobčané, rád bych krátce shrnul činnost nového zastupitelstva obce a vyjádřil se k některým důležitým bodům jeho
jednání. Na konci roku 2018 jsme schvalovali
rozpočet obce na rok 2019. Mimo běžné
investice jsem se snažil do rozpočtu obce
navýšit finance na kulturní a hudební program. To především z důvodu, že v kapitole
kultura je zahrnuta částka 500 000,- Kč na
přeložení trafostanice u amfiteátru. Proto
jsem navrhoval o tuto částku navýšit položku
kultura. Finance měly sloužit pro uspořádání
akcí, jako například letní noc s kapelou ARGEMA, Tři Sestry Radegast tour, FESTIVAL
MEZI SKLEPY a další program.
Kromě zastupitelů za Svobodné se mně
nepodařilo přesvědčit aspoň 3 další zastupitele, kteří by můj návrh podpořili a program
by se tak mohl uskutečnit.
Investice z rozpočtu mají být vyvážené
a rovné všem skupinám občanů stejně. Navíc, když máme další žádost o udělení dotace
od místní fary na částku 4 000 000 Kč na
opravu opěrné zdi podél nových schodů
a opravu mostu k místní faře. Za pět let tak
investujeme jedné skupině občanů z rozpočtu téměř 8 000 000,- Kč, protože do
kostela všichni občané nechodí, stejně tak,
jak všichni občané nechodí na netradiční
koncerty a akce. Celkový rozpočet a tento

návrh jsem podpořil, protože toto místo slouží
Mutěňákům. O to víc mě mrzí, že můj návrh
nebyl podpořen. Vůbec to novým zastupitelům nezazlívám, ale v hlasování jsem takový
výsledek opravdu nečekal.
I přesto jsem rád, jak současné zastupitelstvo pracuje. Příkladem je návštěva přírodního biotopu (koupaliště) v obci Otaslavice.
Tam jsme se společně se všemi zastupiteli
20. února vydali na prohlídku, protože vybudování podobného koupaliště v Mutěnicích
připadá v úvahu. Na tuto prohlídku nás pozval
starosta obce MVDr. Dušan Horák. Věřím,
že tímto krokem odstartoval novou etapu
v jednání našeho zastupitelstva a stejným
způsobem budeme pokračovat ve všech
důležitých projektech. Za to mu touto cestou
osobně děkuji. Já projekt biotopu podporuji, ale za podmínek, že nejdříve dořešíme
vybudování stavebních míst, aby nám mladá
generace neodcházela z obce, dobudujeme
a opravíme silnice, které to nutně potřebují. Poprvé mám pocit a věřím, že v tomto
bude zastupitelstvo jednotné, a nikdo z nás
nebude tento záměr prosazovat jen z toho
důvodu, že ho měl svém volebním programu,
nebo má většinu v zastupitelstvu, ale nejdříve
uskutečníme vše potřebné a důležitější pro
nás občany a naši obec.

Koupací biotop ANO nebo NE?
Turismus v naší obci je trvale udržitelným
zdrojem příjmů pro značnou část obyvatel.
Nicméně konkurence okolních měst a obcí je
velká, a proto je třeba jej občas podpořit. Další
investicí, která si klade tento cíl, je vybudování

koupacího biotopu. Z dosavadních zkušeností
takové zařízení využívají právě zejména přespolní návštěvníci.
Úvodem si stručně řekněme, co to biotop
je, kde by měl být umístěn a jaké má mít
parametry.

Marek Ištvánek - zastupitel obce
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s otázkami:
Jak naložíme s aktivní záplavovou zónou
místního potoka?
Neovlivní stavba úroveň podzemní vody
v okolí?
Již nyní se okolí potýká s vysokou úrovní
podzemní vody, kdy dochází k zaplavování
některých sklepů.
Použijeme coby zdroj vody vodovodní řad
(dražší varianta) nebo vlastní studnu/y?
Odpověď nám dá právě probíhající průzkum.
Kolik to bude celé stát?
Cena bude určena nejen stavbami samotnými, poplatkem za vynětí z půdního fondu,
protipovodňovými opatřeními, případně opatřeními proti podzemní vodě viz výše, ale také
kvalitou zdrojové vody.
Kde na to vezmeme?
Bude třeba rozhodnout zda, a které investice
omezíme, nebo použijeme-li úvěr.
A konečně, obstojí v konkurenci okolních
lépe vybavených koupališť?
Co na to říkáte vy občané? Se svými názory,
podněty a připomínkami se můžete obrátit na
své volené zástupce.
Přemysl Rozehnal
zastupitel obce Mutěnice

Jedná se prakticky o běžné koupaliště s tím
rozdílem, že o zdravotní nezávadnost vody se
nestará chemie, ale přírodní procesy. Voda je
tak šetrnější k lidskému organismu i životnímu
prostředí, provoz je levnější. Ovšem nevýhodou je, že proces čištění je velice delikátní
a kromě omezení max. počtu návštěvníků,
musí být například teplota vody v horkých
dnech udržována pod 27°C. Správné fungování čistící technologie je více citlivé na
chemické složení zdrojové vody.
Umístění koupaliště je uvažováno přes
koleje od amfiteátru vedle hřiště s umělým povrchem. Kromě vodní plochy bude obsahovat
i budovu s občerstvením, šatnami, soc. zařízením, pokladnou a zázemím pro personál.
Provoz bude zajišťovat 4-5 osob po dobu
zhruba 2,5 měsíců ročně. Celkové pořizovací
náklady jsou zatím odhadnuty na minimálně
30 mil. korun. Výnosy na vstupném a prodeji
občerstvení by měly v ideálním případě pokrýt
provozní náklady.
Chcete-li zařízení vidět na vlastní oči,
můžete stejně jako zastupitelé navštívit obec
Otaslavice nebo Kyjov Bohuslavice.
Ovšem než zastupitelé definitivně rozhodnou o realizaci, budou se muset vypořádat

Z galerie Mutěňáků
František Šupa
Poslední předkomunistick ý starosta
Mutěnic František Šupa (1911- 1995) byl
významnou postavou historie naší obce. Byl
i činovníkem Čsl. Orla v Mutěnicích, kulturně-tělovýchovného spolku, jehož jubileum
si budeme brzy připomínat.
Narodil se v roce 1911 v Mutěnicích do
rolnické rodiny. Spolu se svými sourozenci
pomáhal od dětství rodičům při hospoda-

ření. Ve svém životopise uvádí, že velmi
brzy navštěvoval cvičení v místním Orlu,
které jej velmi těšilo. V osmnácti letech
byl zvolen cvičitelem žáků a dorostu, když
předtím absolvoval župní cvičitelskou školu v Hodoníně. Po absolvování vojenské
prezenční služby v roce 1933 se postupně
stává schopným hospodářem a účastní se
znovu i spolkového života. Zvolen náčelní14

kem Orelské jednoty v Mutěnicích, v roce
1934 zvolen také okrskovým a místním
vedoucím brannosti.
Pracoval i v katolické omladině jako
předseda místní skupiny a zároveň byl předsedou okresního sdružení Hodonínska.
Spolková činnost obnášela kromě cvičení
také zájezdy, schůze, divadelní představení,
slety atd.
Jak uvádí v životopise, pro toto všechno
zaneprázdnění se málem zapomněl oženit.
Přece jen se roku 1938 žení s Marií Vaculíkovou. Měli krásnou krojovanou svatbu.
Když byla na podzim téhož roku vyhlášena
mobilizace, narukoval do Hodonína k 53.
pluku.
V životopise dále píše:
„Za okupace jsem se jako okrskový náčelník účastnil odboje.
Pět členů Orla bylo zatčeno, v čele s župním náčelníkem Vítem Příkaským, který byl
později umučen v koncentračním táboře
Mauthausen. Další čtyři z této pětice – mezi
nimi i já, jsme byli 2. září 1943 zatčeni
v Uherském Hradišti a pak převezeni do
Kounicových kolejí v Brně. Zde jsme prožili
strašné chvíle tělesných i duševních muk.
Tyto zážitky nikdy nevymizí z mé mysli.“
Propuštěn byl 6. března 1944.
Po zotavení z věznění se začal znovu věnovat hospodaření, gestapo mu zatím dalo
pokoj, jak píše. Byl členem místní mléčné
komise - musel sepisovat archy mléčných
výkazů. Po osvobození v roce 1945 byl
dosazen za lidovou stranu do místního
národního výboru – spolu s Vincencem
Bednářem a Josefem Hodesem. Byl jako
bývalý vězeň také členem místní a okresní
bezpečnostní komise.
„Jelikož komunisté odvolali z funkce
předsedy národního výboru Jana Kůřila,
byl jsem požádán jako I. náměstek, abych
jej zastupoval v úřadě. Zastupování trvalo tři

měsíce, pak si komunisté zvolili Petra Prčíka
a já jsem opět vykonával funkci I.náměstka.“
Po řádných volbách v roce 1946 byl František Šupa zvolen jako předseda vítězné
strany Československé strany lidové předsedou místního národního výboru.
Zůstal přitom předsedou lidové strany
v místě a také okresním předsedou strany.
Po dobu jednoho roku byl předsedou Spolku pro postavení a udržování Katolického
domu. Funkci předsedy MNV vykonával až
do komunistického převratu v únoru 1948,
kdy byl Akčním výborem opět jmenován
Petr Prčík.
25. října 1948 byl František Šupa komunistickou policií zatčen, vězněn v Uherském
Hradišti, později v Brně na Cejlu, pak v březnu 1949 převezen do Hodonína, kde byl
ve vykonstruovaném procesu odsouzen na
sedm měsíců. Protože měl tuto dobu trestu
skoro již odpykanou, byl propuštěn na svobodu. K tomu píše: „Pobyt v tomto kriminálu
byl sice snesitelnější než v německém za
války, avšak je trapné přiznat, že i mnozí
Češi jsou schopni činů hodných gestapa…“
Pak v roce 1950 musel pracovat v „Táboře
nucených prací“ na Lidické v Brně, nato
v Oslavanech jako horník na dole „Dukla“.
„Těžká, špinavá práce podlomila moje
zdraví, pracoval jsem 800m hluboko. Silné
průvany v chodbách šachty velmi uškodily
mým zádům.“
Po opakované stížnosti byl po sedmi
měsících propuštěn (bratr Josef pracoval
v uranových dolech 6 měsíců).
Nastala těžká padesátá léta, kdy mj. probíhal násilný nábor do JZD.
Dojímavá jsou slova z této doby: „Žijeme
v kritické situaci pod diktaturou komunismu…Ani v noci nedají nohsledi režimu
pokoj. I na mne činěn nátlak pro úplné nesplnění kontingentů. Nevím, co bude dále…
Jelikož neztrácím víru ve Všemohoucího,
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hodlám vytrvat.“
Černý den pro něj přichází 26. června
1958 – v seznamu nadepsaném „zlikvidovaní zemědělci“ čteme pět jmen, poslední
z nich pak – František Šupa, 224. V rodině
se dodnes vzpomíná, že ve chvíli, kdy mu
odváděli koně, měl i tento statečný člověk
slzy v očích…
Měli s manželkou tři děti, nastalo pro
ně nelehké období. Františku Šupovi byla
přidělena práce traktoristy v Jestřabicích
u Kyjova a další příležitostná zaměstnání.
Z roku 1962 pochází tato poznámka
v jeho zápiscích: „V roce 1962 provedli
obecní anti-hospodáři změnu koryta potoka
přes naše záhumenice – bez našeho svolení. Zničili tím kus krásné a úrodné půdy
a obci nedodali hezčího vzhledu, což by
jistě nastalo, kdyby byl potok zkanalizován
podle našeho plánu, který jsme vypracovali
za mého působení na MNV. Avšak do věci
přišel únor 1948, který vše překazil.“
Rodinný život se ubíral normálními cestami, ale v roce 1984 prožívala celá jeho rodina žal po tragickém úmrtí jeho vnuka Jendy.
Pan František Šupa se dožil listopadu

1989, oslavil s manželkou zlatou svatbu.
Zemřel roku 1995 ve věku 84 let.
Celý jeho život ukazuje na člověka vzácného charakteru, který si zachoval
pevnou páteř i v nejhorších dobách.
Lubor Drgáč

Historie
Události obce hodné paměti
360 let
Od roku 1659 dříve farní kostel se stal
filiálním kostelem Hodonína.
355 let
Rok 1664, 20. května je smlouva o prodeji
dvora v Mutěnicích, nacházející se v brněnském archivu.
250 let
Roku 1769 by vystavěn nynější barokní

kostel sv. Kateřiny, císařovnou Marií Terezií.
230 let
Roku 1789 lokální kaplan František Hříbek
založil farní kroniku.
220 let
Roku 1799 1. zápis v kronice mutěnského
rektora Matěje Cambala. Kronika ukončena
roku 1849.
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180 let
Roku 1839 vysázeli mutěnští sedláci v Nových a ve Vazových vinohrady.
155 let
Roku 1864 tzv. Obecním nařízením na
Moravě vznikla obecní samospráva v Mutěnicích.
150 let
Roku 1869, 3. dubna byly Mutěnice
jmenovány městečkem. Měly 426 domů,
1883 obyvatel.
145 let
Roku 1874, 26. května pomrzla veškerá
úroda.
120 let
Roku 1899 zahájena 15. června výstavba
železniční dráhy Mutěnice – Kyjov.
115 let
Roku 1904 založena Státní révová školka
(Později Výzkumná stanice vinohradnická
a vinařská.)
110 let
Roku 1909 měly Mutěnice 2316 obyvatel,
z nichž se 26 hlásilo k německé národnosti.
100 let
Roku 1919, 9. března založena Tělocvičná
jednota SOKOL.
13. června založena jednota Československého ORLA.
15. června 1. volby v Československém
státě, účast 1250 obyvatel. Vyhráli sociální
demokraté (61%hlasů).
1. května byly vysazeny „masarykovské
lípy“ naproti staré dnes již zbořené školy.
8. června vichřice s bouří zničila „drábovnu“.
95 let
Roku 1924, 18. června navštívil Mutěnice
náš 1. Prezident T. G. Masaryk.

90 let
Roku 1929, 24. března započaly přípravy
na elektrifikaci a pak 30. listopadu se rozsvítily první 3 žárovky v obci. Ke konci roku
zařízen telefon.
85 let
Roku 1934, 8. září založení Slovácko-vinařsko-ovocnářského družstva (později
Vinařské závody s. p. Bzenec, ještě později
Vinova a. s. Mutěnice).
80 let
Roku 1939 provedeny zásadní změny ve
vedení kronik, vydané německými okupačními orgány.
75 let
Roku 1944, 27. února otevřena železniční
zastávka Mutěnice – Bůdy.
70 let
Roku 1949, 2. února přejmenován okresním akčním výborem Katolický dům na
Kulturní dům.
60 let
Roku 1959 otevřena Zemědělská učňovská škola, obor pěstitel – chovatel, pro
25 žáků, pod vedením učitele Tomáše Sýkory. V prosinci postavena pekárna, závod
Jihomoravských pekáren.
55 let
Roku 1964, v březnu zrušeno polesí
Zbrod a rozděleno mezi polesí Ratíškovice
a Mutěnice.
Ing. Jaroslav Mihola
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ŠKOLST VÍ
Lyžařský výcvik 2019
Tradiční lyžařský výcvikový kurz, který je pořádán naší školou pro žáky sedmého ročníku,
byl letos naplánován na lednový termín, a to
od 21. 1. 2019. Letošní sněhové podmínky
na rozdíl od předchozích sezón přály lyžařům
i v nižších nadmořských výškách, takže i na
svazích ve Filipově bylo sněhu dostatek.
První pohyby na lyžích byly pro některé
začátečníky dosti obtížné a lyže byly pro ně
velkou přítěží. Ale po chvilce si na ně zvykli

a klouzání po sněhu a pak i zatáčení se jim
natolik zalíbilo, že se těšili na další prvky do
jejich lyžařské „ABECEDY“. Za první dva dny
výcviku se stali ze začátečníků mírně pokročilí
lyžaři, kteří už zvládali jízdu na vleku a využívali
ke sjíždění a zatáčení celý 500 m dlouhý svah
zdejšího areálu.
V polovině lyžařského kurzu je vždy naplánováno zkrácení lyžařského výcviku, což je
příležitost pro relaxaci v Aquaparku v Uherském Hradišti. Stejně tomu bylo i v letošním
roce a pobyt ve vodě všichni žáci určitě uvítali
s nadšením. Další zbývající dva dny byly opět
ve znamení lyžařského umění a na sjezdovce
se pilovaly všechny naučené prvky.
Na závěr je potřeba pochválit všechny frekventanty kurzu a my jen doufáme, že se ve
svých dovednostech posunuli dál a v budoucnu
je určitě využijí.
Mgr. Milan Kovář

Preventivní programy
Při vyslovení slova prevence se většině
žáků vybaví prevence zdravotní. Správně
pak jmenují prohlídky u dětského lékaře
i zubaře. Málo komu však vyvstane myšlenka
na prevenci, která je vede k ochraně před
rizikovým chováním vrstevníků. Bohužel,
dětská agresivita je dnes problémem celospolečenským, a proto je nutné se jí ve
školách neustále zabývat. Rizikové chování
má mnoho podob a jednou z nich je šikana.
Jev, který bývá často dlouho skrytý. Může
probíhat ve škole, ale i venku mimo školu,
v rámci kroužků, na táboře a kyberšikana
také přes internet.
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tak i praktické úrovni. Rozhovory, aktivity
spojené s tvořením, krátké filmy i modelové
situace směřující k problematice šikany tak
vyplňují čas, ve kterém žáci přijímají nové
informace a tvoří si svá pravidla. Ztotožňují
se s myšlenkou: „Nedělej druhým to, co
nechceš, aby oni dělali tobě.“

Jak předcházet této bolestivé situaci a jak
se ji bránit? Ve školním prostředí jsou jednou z cest preventivní programy, které na
naší škole pravidelně realizujeme. Nejinak
je tomu i v letošním školním roce. Ve třídních kolektivech 4. – 7. ročníku se v rámci
dvouhodinového programu žákům věnují pedagogičtí pracovníci z hodonínského Klubu
Pohoda. Program probíhá jak na teoretické,

Mgr. Marcela Stupavská

Írán – zahalená krása
Cyklus SVĚT KOLEM NÁS je mezinárodní
vzdělávací projekt, který žákům základních
škol přibližuje ty nejzajímavější kouty naší
planety. Seznamuje je nejen se zeměpisnými, biologickými a geologickými aspekty
dané oblasti, ale i s charakteristikou tamního
obyvatelstva, jeho zvyky a běžným životem.
Žáci naší školy již v minulých letech viděli
pořady o Peru, Indii, Austrálii, Kubě a Vietnamu. Z krásných barevných fotografií, které
jsme od pořadatelů vždy dostali, vznikla zeměpisná galerie na chodbě v 1. patře školy.

2019. V tomto dílu se žáci seznámili s územím
i historií někdejší Perské říše, která se kdysi
rozkládala od Kaspického moře až po Perský
záliv. Viděli nejvyšší horu Íránu Damávand,
horkou pouštní krajinu na východě, vlhké
tropické podnebí na jihu, solná jezera i přípravu pravého íránského čaje. Poznali život
zdejších obyvatel, hlavně jejich přívětivost
a pohostinnost. Jako všechny předchozí
díly cyklu se i tento o Íránu žákům velmi líbil
a všichni se již těší na nový pořad o Číně
v příštím školním roce.

Nejnovější díl cyklu – Írán – zahalená krása – zhlédli žáci 7. – 9. ročníku v úterý 5. 2.

Mgr. Stanislava Michnová

Z Á PI S D Ě T Í D O 1 . T Ř Í DY
17. 4. 2019 od 12. 30 do 17. 00 HOD V ZŠ MUTĚNIC
Přineste s sebou:
- rodný list dítěte
- OP zákonného zástupce
- doklad o svěření do péče (u pěstounů apod.)
- žádost o přijetí případně žádost o odklad
- zápisní list (v PDF na stránkách školy)

TĚŠÍME SE!
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Školní ples
snažení nebylo marné. Polonézu zvládli na
jedničku. Ples byl zahájen a oni si už jen
zaslouženě užívali úspěch. To dokládají
i komentáře některých tanečníků a tanečnic:
… „Byl jsem poprvé na plese. Byl skvělý.
Myslím, že se nám povedla i výzdoba sálu.
Moc jsem si ten večer užil.“
… „Ples byl moc fajn. Ze začátku, když se
při polonéze pokazil zvuk, jsme byli napjatí,
ale když se konečně hudba spustila, dopadlo
vše dobře.“
… „Byl to můj první ples a moc se mi na
něm líbilo. Vždy jsem obdivovala krásné bílé
svatební šaty, a proto jsem si velice užívala,
že jsem mohla strávit večer právě v takových
nádherných šatech i já.“
... „Když jsem překonala prvotní trému
před publikem, bylo už všechno fajn. Za rok
se chystám na ples zase. Už se moc těším.“

S příchodem nového školního roku přibyla žákům 9. ročníku ZŠ náplň čtvrtečních
odpolední – nácvik polonézy na školní ples.
Začínalo se prvními krůčky do taktu přes
jednodušší prvky až ke složitějším polonézovým figurám.
Důkladná příprava na zvládnutí polonézy
se chýlila ke konci. Konečně se přiblížil únor
2019. Po oddechu o jarních prázdninách
nastala v pátek 22.2 zatěžkávací zkouška
v podobě veřejné generální zkoušky. Před
zaplněným sálem kulturního domu se první
předvedení polonézy deváťákům povedlo
a to jim dodalo tolik potřebné odvahy totéž
zatančit i v sobotu na plese.
Po nezbytných přípravách u kadeřnic
a kosmetiček a také za přispění šikovných maminek se žáci a žákyně proměnili
v elegantní mladé muže a půvabné slečny.
S patřičným napětím a nervozitou vpluli na
taneční parket. Přes malý problém s hudbou
se s lehkostí přenesli a předvedli, že půlroční

Mgr. Ivanka Vachová
a Mgr. Blanka Fikrová
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Masopustní karneval
"Fašaňku, fašaňku, už je ťa namále,
jako téj rosenky na zelenéj trávě ..."
zpívá se ve známé moravské písničce. Ale
co je to vlastně fašaňk? Kdy se slaví? A proč
pokaždé v jinou dobu?
O tom všem si v době fašaňku povídáme také
ve školní družině a školním klubu. Děti se zábavnou formou seznamují se zvyky a tradicemi,
které s tímto obdobím souvisí.
Masopust neboli fašank je rozverný a nevázaný, provoněný koblihami, slaninou a pálenkou,
nutnou pro zahřátí při celodenní obchůzce
v mrazivém vzduchu. Je to čas zabíjaček a lidového veselí.
Masopust začíná 6. ledna svátkem Tří králů
a vrcholí o masopustním pondělí a úterý, čtyřicet dní před svátky velikonočními. Tehdy chodí
obcemi nebo městy fašaňkový průvod masek,
který končí masopustní zábavou. Posledním
dnem tohoto období je Popeleční středa, začátek půstu. Masopustní dny tedy trvají až do doby,
kdy končí nadvláda zimy a jaro je za dveřmi.
Některé z dětí se letos zúčastnily fašaňkového
průvodu u nás v obci. Žáci ze školní družiny
a školního klubu se pak společně pobavili na

masopustním karnevalu, který byl uspořádán
v tělocvičně školy v úterý, přesně v den tohoto
svátku.
Téměř 80 dětí z obou oddělení školní družiny
a třídy školního klubu mělo na ,,Fašaňkový karneval“ připravenou hezkou masku. Po krátkém
představení jednotlivých masek začalo společné
karnevalové veselí. Děti tancovaly, hrály různé
taneční hry a dobře se bavily.
Na všechny přítomné čekalo i malé překvapení. Postarali se o něj Terezka a Mirek Vydařilí,
kteří předvedli ukázku pěti standardních a latinsko-amerických tanců. Za svůj výkon sklidili
obrovský potlesk. Z krátkého rozhovoru s tanečníky se děti dozvěděly, že Terezka a Mirek se
tancování věnují již dva roky, trénují až čtyřikrát
týdně a pomalu sbírají první medaile za úspěchy
v tanečních soutěžích.
Masopustní karneval nebyl určitě poslední
společnou akcí všech dětí ze školní družiny
a školního klubu, brzy se mohou těšit na nějakou
další, tentokrát již jarní zábavu.
Vychovatelky ŠD a ŠK

MATEŘSKÁ ŠKOLA - Voda, voděnka
Nám známému vesmíru je takové místo jen
jediné. Nikde jinde mraky denně nepláčou, nikde
jinde se rosa nevypařuje, aby dodávala sílu planetě, která se s každým rozbřeskem znovu rodí.
Vést děti k povědomí o důležitosti vody, k úctě
k životu ve všech jeho formách a vytvářet vlastní
sounáležitost s přírodou je nesmírně důležité už
v předškolním věku. Na základě těchto myšlenek
vznikl v mateřské škole projekt NAŠE VODA,
NÁŠ ŽIVOT. Ten hravou formou seznamuje děti
s přírodními zákonitostmi.
Témata projektu jsou velmi pestrá. Pohádkovou formou děti kolektivně vytvářely Dešťovou

vílu z přírodních a technických materiálů. Při
procházkách obcí pozorovaly Mutěnický potok,
rybník Zemeňák, sněhovou nadílku, zamrzlé
louže a rampouchy. Sledovaly za oknem déšť,
bouřku, vítr, fujavici a sdělovaly si vzájemně své
zkušenosti. Názorně si vysvětlily koloběh vody
v přírodě pomocí obarvené tekutiny a igelitového
sáčku. Malovaly obrázky na téma voda, vodička,
kapky, déšť, sněhové vločky. Velký zájem dětí
vzbudily i pokusy s rozpouštěním sněhu a ledu.
Za recitování básně Semínko sázely semínka
řeřichy, petrželky, peciček hroznů, velké pecky
avokáda. Děti semínka každý den zalévaly a po21

zorovaly, jak rostlinky vykukují z hlíny a před očima
za oknem rostou.
Kreslení a vyrábění rybiček různými technikami, čtení příběhů O kapříkovi Metlíkovi, seznamování s básněmi od Jana Čarka Kapka, Déšť, Voda,
s písničkami Rybička maličká, Dešťová víla a čtyři
roční období. Všechny činnosti byly zábavné
a hravé. Balet s barevnými šátky za doprovodu
tónů symfonické skladby Bedřicha Smetany
Vltava byla dětsky vážná umělecká záležitost.
Šetření vodou a neplýtvání při mytí rukou,
dodržování pitného režimu, rozhovory o praní,
vaření, uklízení byly činnosti vyžadující určitou
disciplínu a cvik.
Netradiční, ale zajímavý a účinný úkol čekal na
děti v podobě výletů s rodiči k nejbližším zdrojům
vody v přírodě – ke studánce, potoku, řece, rybníku či přehradě. Děti pod vlivem zážitků z výletů
pak ve školce nakreslily krásné obrázky.
V plánu jsou ještě karnevaly Vodních království
plné vodníků, hastrmanů, rybiček, mořských
panen, vodních víl a jiných vodních živočichů a bytostí. Zajímavé byly masky kapky, deště, bouřky,
moře či řeky, které si děti s rodiči již vyzkoušely.
Přitom předvedly tak bohatou dávku fantazie,
které se zkrátka meze nekladou.

Vyvrcholením projektu by měly být výlety. Pěší
výlet k rybníkům, výlet do Modré s názvem Živá
voda, výlet na farmu do Kněždubu, výlet k ČOV
v Mutěnicích a na místní skládku, návštěva Baťova kanálu, návštěva ZOO Hodonín s naučným
programem. Oslava Dne dětí a mnoho zalévacích
konviček naplněných vodou.
Projekt je opravdu naplněný mnoha zajímavými činnostmi a věříme, že tímto zasejeme další
semínko a posuneme se k očekávanému cíli.
Děti si začnou uvědomovat nesmírnou důležitost
vody v našem životě a s ní související nezbytnost
hospodaření s ní.
Za MŠ napsala učitelka Jana Mráková

KULTURA
„Půjdem spolu do betléma“
O vánočních svátcích se pravidelně koná
v Mutěnicích lidmi nazývaný „Živý Betlém“.
I o loňském Božím hodu vánočním se konalo
toto setkání u jesliček před radnicí s názvem
„Půjdem spolu do Betléma“ se scénářem jako
v předešlém roce.
Po slavnostní fanfáře promluvil mutěnický
farář P. František Putna o smyslu a poslání vánoc
v dnešní době.
Potom následovalo vystoupení dětí z místní
mateřské školy. Dále své pásmo koled a scénky

předvedly děti ze základní školy. Následovala
vystoupení dětských souborů Mašlička, Súček
a DCM Fanynka ve společném koledování. Celý
tento blok zakončila Mutěnická chasa a MS
Mužáci z Mutěnic.
K jesličkám přinesly své dary kromě uvedených
koledníků i místní hasiči, myslivci a mistři kominíci.
I když tentokrát nebyla velká zima, přišel určitě
vhod kalíšek svařeného vína či teplého čaje,
které tradičně zajistili členové Vinařského spolku
Mutěnice, za což jim patří poděkování. Dobrým
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a bohulibým zvykem je i sbírka, do které mohou
svůj finanční dar vložit všichni, kdo mají srdce
na správném místě. Částka získaná v této sbírce
je rozdělována mezi Dětský stacionář Vlaštovka
v Hodoníně, Dětský domov Hodonín a Zoologicku
zahradu Hodonín, ze které pravidelně zaměstnanci Zoo přivezou pro pobavení dětí zvířátka.
Nakonec se sešla v kasičkách úctyhodná
částka 16 476 Kč. Tato byla rozdělena na tři díly
a předána zmíněným institucím.
Velké poděkování patří všem účinkujícím, paní
učitelkám z MŠ a ZŠ, a vedoucím souborů za
nacvičení a předvedení svých vystoupení. Do
příštího roku se připravuje nový přístřešek – chlév
a snad se po dvou letech podaří nacvičit i scénka
opravdu Živého Betlému.
Za kulturní komisi Vladimír Trávník

Volba stárků
V obřadní síni radnice se tradičně na svátek sv. Štěpána sešla krojovaná chasa, aby
za účasti pana starosty, pana místostarosty
a pana faráře zvolila stárky na následující rok.
Pro rok 2019 byli zvoleni stárci a stárky:

Martin Hanáček a Adéla Froňková
Kryštof Páter a Pavlína Mokrušová
Stárci si následovně zvolili jako své sklepníky:
Jaroslava Knedlíka a Terezu Krpálkovou
Kristiána Esterku a Kateřinu Burianovou

Pocta W. A. Mozartovi.
V jedno nevlídné sobotní ráno vyrazila Žákovská dechová hudba Mutěňané – Čejkovjané
na výlet do rakouského městečka Salzburk,
aby se mladí muzikanti podívali, kde se narodil
a kde v mládí žil a tvořil hudební genius Wolfgang Amadeus Mozart - jeden z největších
hudebních skladatelů.
Cestovali jsme po rakouské dálnici, která
byla o něco jiná než ta naše, takže ani jsme
se nenadáli a spatřili jsme krásné hlavní město
spolkové republiky Salzburk, rodiště všem
známého hudebního skladatele Amadea.
Wolfgang Amadeus Mozart se narodil
v Salzburku v roce 1756 a zemřel ve Vídni

1791, kde většinu svého života žil a tvořil. Hudební vlohy a tvořivost zděděná po svém otci
skladateli Leopoldovi se začaly projevovat už
ve čtyřech letech jeho života. Jako šestiletý
byl již výborným klavíristou, improvizoval a doprovázel. S jedenáctiletou sestrou Marií Annou
koncertoval v Mnichově, ve Vídni, v Paříži, ale
i v Bratislavě. Poději, v době, kdy se od něj
vídeňské obecenstvo odvracelo, se v roce
1787 na čas usadil v Praze. Zde si získal nadšené obdivovatele operou Figarova svatba, a
také premiérově uvedl operu Don Giovanni.
Tento skladatel zemřel velmi mlád na neznámou
nemoc ve svých 35 letech.
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Naši mladí muzikanti cestovali jako vždy
i s nástroji, a tak se nejvíce těšili, až svou hudbou potěší tohoto světového velikána hudby,
přímo na malém plácku před jeho rodným
domem, pod oknem, kde se narodil a tvořil.
A tak jsme se postavili pěkně do půlkruhu
a zahráli celkem pět skladeb, které vřele přijali i návštěvníci městečka. Tuto poctu jsme
opakovali i na náměstí, nedaleko domu, kde
později žil a tvořil.
Městečko má 150 000 obyvatel a je nutno
dodat, že je velmi pěkné, čisté, a tak jsme zbytek našeho volného času strávili jeho prohlíd-

kou s krásným výhledem na hrad, který dohlíží
na jeho obyvatele, a také na nás návštěvníky.
Jara Novák

Mutěnské zabijačkové hody
Búdama II. ročník Mutěnského gulášfestu, kde
by se mělo představit asi 9 místních spolků se
svými guláši. Takže se máte na co těšit.

V sobotu 23. 2. 2019 od 7:00 hodin se jako
posledních 10 roků každoročně rozhořely pod
kotly u radnice ohně a za chvíli už se z kotlů
linula vůně typická pro zabijačku – naši Mužáci
opět nabízeli zabijačkové speciality.
Mužáci z Mutěnic připravili na sobotní akci
přes 500 jitrnic, 30 tlačenek, 3 kotle zabijačkové polévky, 2 kotle zabijačkového guláše
a v sobotu od rána už mohla potom probíhat
samotná akce.
Je vidět, že se v našich rodinách už moc
zabijaček nedělá, protože zájem o nabízené
dobroty byl opravdu veliký a krátce po poledni
už zely kotle i bedny s výrobky prázdnotou.
Jsme rádi, že si lidé nepřijdou jenom nakoupit jako do obchodu, ale že se na místě i zdrží,
popovídají s přáteli a známými, dají si s námi
svařák, případně i štamprličku. To byla vlastně
i taková myšlenka v provopočátcích této akce
– aby se lidé z celé obce sešli, na chvilku se
zastavili a pobesedovali u dobrého jídla i pití.
Těší nás váš zájem o akce, které pořádáme
a těšíme se na příští rok zas.
Na závěr mně dovolte, abych vás všechny
jménem Mužáků z Mutěnic pozval na další naši
akci. 25. 5. 2019 proběhne v amfiteátru Pod

Za Mužáky z Mutěnic Milan Mráz
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Kouzelný karneval v Mutěnicích
V sobotu 2. března se konal v mutěnickém
kulturním domě již tradiční dětský karneval se
známým animátorem, kouzelníkem a hercem
Jirkou Hadašem. Letos s názvem pořadu „Plnou
parou vpřed“.
Program by nápaditý, měl spád, děti se bavily,
hrály různé hry, tančily. Karneval začíná mít
zvuk i v okolí, potvrdila to i účast několika dětí
z okolních obcí.
Účast byla letos asi nejvyšší za poslední tři,
čtyři roky. Děti přišly v krásných a nápaditých
kostýmech či maskách. Za to patří poděkování
rodičům, že si udělali čas a dětem tyto krásné
oblečky připravili a na karneval s nimi přišli. Tak

na rok zase na shledanou!
Jiří Zálešák, člen kulturní komise

Ohlédnutí za dětským plesem
Krojované děti, tanec, zpěv a spousta radosti.
Taková byla atmosféra na IV. dětském krojovaném plese v Mutěnicích. K tanci i poslechu hrála
dechová kapela Horenka z Bořetic a vystoupení
dětí doprovázela cimbálová muzika Fanynka.
Malá chasa z Rohatce a členové místního spolku
Chasa Mutěnice předtančili českou besedu.
Slovem provázela Květka Svobodová, která
také společně s p. Kateřinou Hubalíkovou řídila
losování tomboly. Přípravě plesu se věnovali
hlavně rodiče dětí ze Súčku a Mašličky a vedoucí
kroužků. Roztomilé taneční vystoupení s pásmem „O macíkovi“ předvedly oba naše dětské
soubory společně a bravurně odzpívaný verbuňk
malým verbířem Kájou Bohůnem ukončil za
aplausu diváků prezentaci činnosti místních
malých verbířů, kde jsme mohli vidět všechny tři
finalisty, kteří nás budou reprezentovat na letošní

soutěži ve Starém Poddvorově. Králem a královnou plesu se stali Viola Mokrušová a Viktor
Varga, oba členové DFS Mašlička a vystřídali tak
na pomyslném trůnu loňský královský pár Káju
a Emilku, kteří jim slavnostně předali královskou
korunu a dekorovali je šerpou. Sólo si vítězové
náležitě užili. Koláčky od paní Švagerkové chutnaly jak malým, tak větším tanečníkům a výhry
z bohaté tomboly si odnášeli téměř všichni účastníci. Poděkování patří zejména dětem a jejich
rodičům za vytvoření dobré pohody v průběhu
celého slavnostního odpoledne. Pořadatelé
děkují sponzorům, kteří přispěli finančními
i věcnými dary a Obci Mutěnice.
Seznam sponzorů:
Zámečnictví Skočík – p. Oldřich Skočík
Farmarket s.r.o. Mutěnice
Truhlářství Petr Lamáček, p. Jaroslav Brožovič
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Bc. Josef Vagunda – Drgáč, p. Adam Sladký
Zahradnictví – p. Miroslava Štěpánková
Papírnictví – p. Lenka Vrbová, p. Daniela Duhajská
SONNENTOR s.r.o. Čejkovice
Vinařství Mokrušovi, Petra a Karel Bohůnovi

Nápoje na Pramenu – p. Petr Záleský
Cukrárna – p. Petra Gertnerová
p. Ludmila Švagerková, p. Kateřina Hubalíková
Barvy Rozehnal – p. Přemysl Rozehnal
Jana Ševčíková

Fašank
Když se řekne "fašank“, co si pod tímto slovem
představí děti?
Většina krčí rameny a jen hrstka vyhrkne:
Maškary! Tento den v běžném kalendáři nenajdete. Zatímco různé významné dny a svátky bývají
zvýrazněny, fašank mezi ně nepatří. Samozřejmě
dobu fašanku, čili masopustu si můžeme spočítat sami. Tedy od Tří králů do Popeleční středy.
A slavení fašanku? Je to 46 dní před Velikonoční
nedělí, vždy v úterý, po kterém následuje Popeleční středa. Právě v tento den se dříve pořádaly
průvody maškar s obchůzkou po celé vesnici
a večer se konaly taneční zábavy s pochováváním
basy, kdy o půlnoci bujaré veselí utichlo a nastala
Popeleční středa - počátek půstu. V minulosti se
slavilo všude ve stejný čas. V letošním roce fašankové úterý připadlo na 5. března. V současné
době však fašankové veselice probíhají o víkendu
a mnohde ještě o týden dříve. U nás v dědině se
přestaly organizovat fašanky v polovině sedmdesátých let. Znovuobnovit se je pokoušeli místní
mužáci. Po asi pěti letech tato snaha skončila,
chybělo nadšení a zapojení ostatních lidí. Děti
z folklorních souborů Súček a Mašlička společně
s cimbálovou muzikou a svými rodiči letos poprvé
zkusily uspořádat maškarní obchůzku po dědině.
V sobotu 2. března se u kulturního domu po deváté hodině ranní začaly scházet podivné bytosti
jako smrtka, klaun, kašpárek, medvěd s medvědářem, vodník, cikánky, tetky v šátkách, akrobat,
cirkusová tanečnice, Sněhurka, kozel, král,
čarodějové, kočka, zajíc, čert, strašák, ženich
s nevěstou, strýc s harmonikou a další hudebníci.
Po té, co se všichni vzájemně představili, protože

některé masky byly tak dokonalé, že nebylo možné uhádnout, kdo se pod nánosem barev skrývá,
vyrazili na pochůzku do mutěnických domácností,
aby okoštovali smažené boží milosti a koblihy,
zazpívali si a rozdali "popelec" na čelo každému,
koho potkali. Této činnosti se nejvíce věnoval
čert a ostatní maškary byly rády nápomocny,
pokud nechtěl označovaný popelem držet.
Fašankáři nevynechali ani místní faru a pana
faráře také překvapili svérázným značkováním
čela špuntem namočeným do popela se sazemi,
aby měl jakousi formu pro středeční popelec.
Vzhledem k věku zúčastněných, kdy nejmladší
účastnici byly 4 roky a nejstaršímu účastníku 78,
vedla trasa průvodu ulicemi Vincence Bednáře,
Masarykovou, částečně Brněnskou a celou ulicí
Slováckou. V osmi případech se na nás hospodyňky těšily, protože jsme jim o chystané akci
dali vědět asi týden předem a návštěvu domluvili,
ale u dalších jsme se objevili neohlášeni. Nikdo
však nebyl zaskočen a každý fašankáře pohostil
a podaroval. Akrobat na chůdách společně s cir-
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kusovou tanečnicí vždy při přechodu křižovatky
výmluvnými gesty a grimasami zastavil dopravu,
aby mohla skupina ostatních masek i s muzikou
bezpečně po přechodu přejít na protější chodník. Ukončení sobotních taškařic se odbylo ve
12:30 hodin v hospodě, kde nám připravili párky,

klobásky a něco dobrého k pití. Basu jsme letos
ušetřili, protože cimbálka by neměla na co hrát.
Rádi bychom vrátili fašank v Mutěnicích do
živého folkloru, kam neodmyslitelně patří. Věříme,
že se nám to podaří.
Jana Ševčíková

Přehled kulturních a společenských akcí duben – září 2019

Akce se mohou měnit, doplňovat!
Podrobnosti k jednotlivým akcím budou v předstihu zveřejněny jednotlivými pořadateli!
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V sobotu 13. dubna 2019 se koná

XI. ročník Dne otevřených sklepů
V Mutěnicích Pod Búdama
Bude otevřeno téměř 40 sklepů. Je to dobrá příležitost k ochutnávce vín místních
vinařů, kdy většina bude zahajovat prezentaci vín ročníku 2018.
Ročník byl poznamenán nízkým srážkovým úhrnem, přesto však většina vín je
v kategorii přívlastkových vín s vyváženým obsahem kyselin i zbytkového cukru.
Vstupné v předprodeji je 900 Kč, na místě v pokladně 1000 Kč. Ve vstupném je
zahrnuta degustace ve všech označených sklepích, sklenička, odnoska, mapka –
plánek otevřených sklepů s katalogem vinařů, lahev stolní vody, večerní beseda
u cimbálu s taneční zábavou v amfiteátru a kupony v hodnotě 500 Kč k odběru
vybraných vín.
Předprodej vstupenek probíhá na www.vinozmutenic.cz nebo na www.wisomm.com.
Na Vaši účast se těší mutěničtí vinaři!

TR ADIČNÍ V ÝSTAVA VÍN
sobota 6. 4. 2019 od 10:00
Sklepy Jarošek Mutěnice

PROGRAM:
Cimbálová muzika Lašár
Vyhlášení ceny „Starosty obce“
za nejlepší odrůdu Neuburské

Vstupné: 250 Kč
(zahrnuje neomezenou degustaci, skleničku, katalog a propisku)

Srdečně zve nový pořadatel akce
Vinařský spolek Mutěnická hora z.s.
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ORGANIZACE V OBCI
SOKOL - Jaro je za dveřmi
Vážení čtenáři našeho zpravodaje,
vítám Vás na těchto řádcích, které se začínají nalévat jarním sluncem a také energií,
kterou už všichni po zimě potřebujeme. Během zimy jsme toho stihli docela dost, a tak
bychom rádi všechny naše aktivity stručně
vzpomněli. Začalo to turnajem ve volejbale
dětí, pak následoval turnaj v malé kopané
mužů a z jara přebor ve šplhu a plavání v rámci
sokolské župy Slovácké, do které patříme.
V neposlední řadě si dovolím vzpomenout
i památný den našeho Sokola, protože stejně jako naše republika v loni i my slavíme
letos 100. narozeniny od založení Sokola
v Mutěnicích.

V období první republiky se stal Sokol
opravdu celonárodní organizací. Každý patnáctý občan byl jeho členem a celkový počet
se blížil k milionu.
Rozvíjel se cvičební proces a pravidelně se
konaly závody všech složek, probíhala školení cvičitelů a trenérů. Sokolové nechyběli na
žádné celostátní akci.
V této době byla založena i tělocvičná
jednota Sokol v Mutěnicích- dne 9. 3. 1919.
Doklady o činnosti jsou uloženy v Moravském
zemském archivu v Hodoníně. Jsou zde zápisy z jednání spolku a oznámení o činnosti
pro státní úřady. V obecní kronice Mutěnic
lze dohledat zápisy o účasti Sokolů na oslavách státního svátku, o pořádání besídek,
přeborných cvičení se Sokolem Prostějov
nebo závodu dorostu z Mutěnic a Hodonína.
V této době měla jednota asi 55 členů. Pořídila tělocvičné nářadí, knihovnu, divadelní
kulisy, vlastnila kinolicenci s promítacím
aparátem a sklápěcími sedadly pro diváky.
Na tomto je vidět, že zaměření bylo tělovýchovné i kulturní.
Sokolu byla poprvé ukončena činnost
v roce 1941 Reinhardem Heydrichem.
V Mutěnicích obnovila organizace činnost
29.6.1945.
Podruhé byl Sokol zakázán v roce 1956 ÚV
KSČ. Ke znovuzaložení České obce sokolské mohlo dojít až po roce 1990. Obnovovaly
se sokolské jednoty, kterých je dnes kolem
1200, obnovená ČOS získala zpět pro sídlo
svého ústředí Tyršův dům v Praze. Dřívější
sokolské cvičení je dnes prováděno jako všeobecná pohybová průprava pro děti a kondiční cvičení pro dospělé. Pořádají se soutěže

100 let od založení tělocvičné jednoty
Sokol v Mutěnicích.
Sokol je český tělocvičný spolek, který
v historii české a slovenské tělovýchovy zaujal
pozici nejúspěšnější a nejpočetnější tělovýchovné organizace. Byl založen v roce 1862,
v době, kdy vznikaly kulturně vlastenecké
spolky/např. Umělecká beseda, Hlahol/
a v Sokole byl kladen důraz i na fyzickou zdatnost. Zakladateli byli Miroslav Tyrš a Jindřich
Fügner. Josef Mánes namaloval první prapor
a skicu sokolských krojů. Cvičební program
byl progresivní prostná cvičení, cvičení na
nářadí, šerm, vzpírání, zápas, běhy a skoky.
Sportovalo se i venku plavání, veslování,
bruslení, jezdectví a pořádaly se četné výlety. Patřila sem etická i vlastenecká výchova,
vzdělávací přednášky, hudební a divadelní
představení, koncerty, plesy a zábavy. Po
vzoru pražském vznikaly další jednoty ve
městech i na venkově, dokonce i v zahraničí.
29

ve všestranném víceboji pro děti i dospělé.
Dále se rozvíjí tradice všesokolských sletů.
Je výborné, když si děti i dospělí mají možnost jít zacvičit. A kam? No přeci do Sokola.

po vyrovnaném průběhu 20:19 pro kluky.
V druhém setu smíšené družstvo zavelelo
k útoku a snažilo se dotáhnout nepříznivý stav
ze setu prvního. Nicméně kluci nepřipustili
komplikace a druhý set si pohlídali a také
v něm zvítězili.
Na prvním místě skončilo domácí Veselí A,

Za T. J. Sokol Mutěnice
Jarmila Zámečníková
Turnaj ve volejbale dětí
V sobotu 8. 12. 2018 jsme zavítali do
Veselí nad Moravou k našemu historicky
prvnímu přátelskému utkání ve volejbale
dětí. Na utkání se přihlásilo cekem 13 dětí,
z toho 4 holky a 9 kluků. Vzhledem k tomu,
že se podařilo zajistit dostatek družstev, se
z přátelského utkání vyklubal předvánoční
turnaj, kterého se zúčastnilo šest týmů. My
z Mutěnic jsme dali dohromady družstva dvě,
klučičí a smíšené.
Domácí Veselí nad Moravou složilo druž-

druhé skončily kadetky z Uherského Brodu,
třetí naši kluci z Mutěnic, na děleném čtvrtém
a pátém místě smíšené družstvo z Mutěnic
a Veselí B a na šestém místě Veselí C. Celý
turnaj se nesl v přátelské atmosféře. Na
našich svěřencích byla vidět nevyhranost,
ale věříme, že při další konfrontaci budeme
stát o to pevněji na palubovce a uděláme
další pokrok a hra nás bude stále bavit víc
a víc. Právě proto, abychom nasbírali herní
zkušenosti, se pořádají tato přátelská utkání
a věříme, že nezůstane jen u tohoto jednoho
a budeme mít možnost se v budoucnu představit i na domácí palubovce.

stva tři a jako hosté přijeli kadetky z Uherského Brodu. Turnaj se odehrál ve veselské
hale, která je známá jako domácí hřiště pro
tamní „Panenky“, jak je nazývají fandové
veselské házené. Po krátké rozcvičce jsme
se vrhli do turnaje, na který jsme se všichni
těšili. Postupně jsme se utkali se všemi celky
a došlo i na mutěnský souboj. Na začátku
tohoto souboje vedli kluci, ti jako by v průběhu setu usnuli na vavřínech a v koncovce se
strachovali o jeho výsledek. První set skončil

Turnaj v malé kopané
Tělocvičná jednota Sokol Mutěnice pořádala v sobotu 8. 12. 2018 turnaj v malé kopané pro místní spolky. Do turnaje se přihlásilo
celkem 5 spolků - Nohejbalisti, Mladí vinaři,
Staří páni, Motorkáři a Sokol Mutěnice.
Hrací systém každý s každým nabídl divákům celkem 10 utkání. K vidění bylo mnoho
hezkých fotbalových akcí, a tak si fotbalový
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Nohejbalisti a pátí Motorkáři. Malou náplastí
pro Motorkáře mohl být fakt, že nejlepší brankář turnaje byl po zásluze vyhlášen Zdeněk
Lamač z týmu Motorkářů a jako moment
turnaje střela Jirky Kota ze stejného týmu.
Nejlepším střelcem byl s 8 brankami Radim
Holešinský z vítězného týmu, na záda mu
dýchal jen těsně Pepa Novák se sedmi a Filip
Pochylý s pěti zásahy z týmu Starých pánů.
Tímto chci poděkovat všem sponzorům, že
nám vyšli vstříc a připravili pro nás pěkné ceny
pro všechny zúčastněné. Věřím, že se příští
rok okolo Mikuláše zase uvidíme v tělocvičně
a budeme se honit za kulatým nesmyslem.

fanoušek přišel na své. To nejlepší, co je na
fotbale, a to branky, padaly v každém utkání.
Hrálo se nahoru a dolů a tak nebyla ani nouze
o překvapivé momenty na obou stranách
hřiště. Dohromady padlo 83 branek, z toho
nejvíce v utkání Starých pánů a Motorkářů,
kdy Staří páni vyhráli 13:2. Vzhledem k rozlosování turnaje se o vítězi rozhodlo až v posledním hraném utkání,a to mezi pořádajícím
Sokolem a Mladými vinaři. Sokol rychle vedl,
už ve druhé minutě to bylo 2:0, ale dvěma
slepenými brankami před koncem první půle
vinaři srovnali. Do druhého poločasu se šlo
za nerozhodného stavu. V druhé půli potvrdili
Mladí vinaři zkušenosti nasbírané ze zeleného
pažitu a přidali tak dvě branky. Sokolům se
už těžko dotahovalo toto, pro ně tak slibně
rozehrané utkání a na jeho konci gratulovali
soupeři nejen k jejich vítězství v zápase, ale
i v celém turnaji.
Na prvním místě se umístili Mladí vinaři,
druhý Sokol Mutěnice, třetí Staří páni, čtvrtí

Župní přebor v plavání a šplhu
Na čtvrtou únorovou sobotu si pro nás
připravil Sokol Bzenec přebory v plavání
a ve šplhu v rámci Slovácké župy. Celkem se
přihlásilo 6 holek a to Karolína Kramářová,
Tereza Nováková, Nela Bílková, Ema Trávníková, Adéla Kubíková a Eliška Vozatárová.
Holky se předem přihlásily na jednotlivé
disciplíny, a tak bylo jasné, že budeme mít

své zastoupení jak ve vodě, tak i v tělocvičně.
Nejdříve se šlo šplhat. Ve své kategorii se
zúčastnily Ema Trávníková a Adéla Kubíková. Holky se rvaly se šplhem statečně, ale
na stupně vítězů nedosáhly. V bazénu to
s účastí už bylo veselejší. Zbylé kvarteto se
ve svých kategoriích zúčastnilo závodů dle
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předchozího plánu. Nicméně výkony, které
holky podaly, nestačily ani ve vodě na stupně
vítězů. Malou náplastí za sobotním snažením
snad mohlo být jen závěrečné dovádění
v bzeneckém krytém bazéně, který nabízel
luxusních 27°C.

rech to bude veselejší. Tímto děkujeme rodičům, kteří své děti nejen převezli do Bzence,
ale také zůstali a fandili.
Také mi dovolte, abych Vás pozval na
plánované akce, které se konají do konce
školního roku. V březnu proběhne již 25.
ročník volejbalového turnaje smíšených
družstev. Podařilo se složit tři domácí celky
a dva hostující. Takže, pokud budete mít
volnou sobotu 23. 3. 2019, přijďte fandit
do tělocvičny od 9:00 hod., jste srdečně
zváni. Další akcí, kterou připravujeme, bude
turnaj ve hře pétanque, kterou plánujeme
na sobotu 18. 5. 2019. Informace k akci se
včas dozvíte, pokud budete mít chuť, tak se
můžete zúčastnit. Poslední akcí, na kterou
Vás jménem Sokolu Mutěnice zvu, je T-mobile
olympijský běh pro děti, který pořádáme letos
již po čtvrté. Celorepubliková akce proběhne
ve středu 19. 6. 2019 od 18:00 u tělocvičny.
Celá akce se nese v duchu „není důležité
zvítězit, ale zúčastnit se“. Přijďte fandit dětem,
které se do závodu vždy rády hlásí.
Na závěr chci Vám všem popřát, abyste
prožili krásné jaro, veselé Velikonoce a snad
se potkáme osobně na některé z našich akcí.

Na konci proběhlo vyhlášení výsledků jak
ve šplhu, tak i v plavání. Jak jsme se už zmínili,
holky se na pomyslnou bednu nedostaly, ale
věříme, že potrénujeme a na příštích přebo-

Za T. J. Sokol Mutěnice
Tomáš Mičola

Divadelní spolek Mutěnice
blízku nevidomé dívce Jasmíně. Ta zakopla,
ale při pádu ji zachytil právě tento anděl.
Nejdříve si myslela, že jí pomohla maminka,
ale vyšlo najevo, že to byl anděl, který si při
její záchraně zlomil křídlo. Jasmína mu křídlo
ošetřila a uložila ho do své postele. Když je
pak našli ostatní andělé, nejvyšší anděl slíbil
Jasmíně za záchranu anděla odměnu. Přála
si, aby mohla společně s anděly navštívit
nebe. Andělé souhlasili a Jasmína směla na

Andělíčku, můj strážníčku
16. prosince proběhlo v místním kulturním
domě vystoupení Dětského divadelního
kroužku Mraveneček. Tentokrát si děti pro
vás připravily pohádku s názvem Andělíčku, můj strážníčku. Jednalo se o pohádku
s vánočním nádechem, ale to nejdůležitější
spočívalo v jednom tajném splněném snu.
Po andělské poradě v nebi byl anděl jménem
Ochraniel vyslán dolů na zemi, aby byl na
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malou chvíli do nebe. Když nastal čas vrátit
se domů, přinesl jeden z andělů Jasmíně
dárek. Byl to anděl splněných přání. A jaké
že to Jasmíně splnil přání? Bylo to přání tajné, a to se přece nesmí vyzradit. Ale snad
naznačit by se mohlo, ne? Tak dobře, ale
jen trošičku – od té doby Jasmína ví, jaký je
rozdíl mezi nocí a dnem a také to, jak vypadají
barvy duhy.
Tato pohádka byla naše autorská, včetně
písniček, které pohádku doplňovaly. V pohádce hrály děti z prvního stupně Základní
školy a také jedna předškolačka. Nejmladšímu andělovi, který se na jevišti objevil, byly
teprve 3 roky.
Zahrát slepou dívku nebyl snadný úkol,
ale obě představitelky Jasmíny se s tím popraly na jedničku. Na vystoupení se všechny
děti moc těšily a po odehrání posledního
představení jim bylo líto, že se tato pohádka
založí do složky a bude čas posunout se
zase o krok dál.

Od ledna nacvičuje 18 dětí z divadelního
kroužku naši novou autorskou pohádku. Tentokrát to bude pohádka staročeská a nebude
v ní chybět mlynář ani vodník. Na vystoupení,
které proběhne 2. června 2019, Vás zvou
děti z divadelního kroužku.
Eva Holešínská

SKAUT
Skautská pošta
Po delší odmlce, kdy se o Junáku v Mutěnicích moc nemluvilo, se toho opravdu moc
změnilo. 9. oddíl Jižní kříž od září poskytuje
kvalitní trávení volného času 28 dětem od věku
5 do 18 let. Každý týden děti chodí na schůz-

ky, kde se učí novým a zajímavým věcem,
o víkendech jezdíme na výpravy do přírody za
dobrodružstvím a v létě se chystáme na letní
tábor na základnu Blažkovec v Pardubickém
kraji. Cesta k obnově oddílu nebyla jednoduchá, a proto jsme neskutečně rádi za zájem
dětí a rodičů a přízeň všech přátel skautingu.
Ze skautské kroniky
Vánoce v oddíle
O víkendu z 21. na 22. prosince se u nás
v klubovně uskutečnila skautská vánoční
besídka, na níž byli pozváni i rodiče a přátelé
Junáku. Děti zde odehrály několik představení, která s nimi nacvičili rádci družin (vedoucí),
pak následovalo předání Knoflíků díku, což
je symbolické ocenění pro „neskauty“, kteří
pomohli nebo pomáhají oddílu. Po odchodu
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rodičů se rozdaly dárky, zazpívaly se koledy
a šlo se spát. Následující den po snídani jsme
se vydali na Vyšicko zanechat tamním zvířátkům nějakou krmi, načež následoval rozchod
domů. Na Štědrý den jsme tradičně roznášeli
po Mutěnicích Betlémské světlo, které přináší
naději a poselství Vánoc do všech rodin.
Noční pochoďáček a Tvůrčí dílna
V pátek 22. února se po několika letech
uskutečnil (přesto tradiční) Noční pochoďáček. Výpravu jsme zahájili oddílovým pokřikem a následně jsme se vrhli na kartografii,
práci s buzolou a turistické a mapové značky.
Po dobré večeři od maminek (a možná i tatínků!) jsme získali od neznámého člověka
několik obálek. První obálku jsme otevřeli
v 8 hodin, a ta nás rozluštěním šifry zavedla na
hřbitov. Po jejím otevření se na nás vysypala
hromádka turistických a mapových značek
a jejich názvů, které jsme museli správně
přiřadit k jednotlivým značkám. Další obálky
(otevřené na různých místech Mutěnic v různé
časy) nám přinesly šifry a fyzické a logické

úkoly. Na spacáky jsme si museli počkat do
půl 1 do rána! Tak dlouho nám cesta trvala! Ale
právě od toho je to speciální noční pochoďáček! V sobotu ráno jsme se nasnídali, zahráli
pár her, jako např. vikinské šachy a pojedli
jsme dětmi uvařený oběd. Kolem jedné jsme
jeli do Hodonína na Tvůrčí dílnu. Na té si děti
mohly vytvořit spoustu zajímavých věcí, jako
jsou třeba cestovní piškvorky, náramky, bločky a mnoho dalšího.
Informace oddílu najdete na internetových
stránkách jiznikrizmutenice.skauting.cz
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Rodinné centrum Žofka
MAŽORETKY SLAVÍ PRVNÍ ÚSPĚCHY
Mažoretky DEJNA Mutěnice, jež jsou
v tomto školním roce novinkou rodinného
centra ŽOFKA, se v sobotu 23. 2. 2019 po
půl roce aktivní činnosti a poctivých tréninků
zúčastnily nepostupové soutěže O Říčanskou pusinku v Říčanech u Brna. Byla to pro
ně premiéra – vůbec první soutěž, které se
zúčastnily. Konkurence byla veliká, ale i tak
naše holky ukázaly, že dřina se vyplácí. Kadetinky si z pěti mužstev vysoutěžily 1. místo
a malá děvčátka získala v kategorii děti ze
čtyř družstev 1. místo. Po příjemně náročném dnu je čekala další premiéra, tentokráte
v kulturním domě na školním plese v Mutěnicích. Zde dívky předvedly pěkné vystoupení

a sklidily za něj zasloužený potlesk.
Na další soutěž vyjely kadetinky už v půl
páté ráno. Podhostýnský pohár se konal
v Bystřici pod Hostýnem. I zde vybojovaly
kadetinky 1. místo ze sedmi družstev. Opět
se těšily z poháru, medailí i diplomů. Získaly
také cenu Nejfotogeničtější skupina v kategorii Půvabně brilantní. Toto ocenění půvabu
a elegance našich děvčat jim vyneslo kupón
na týmové fotografování. Holky se vrátily
o půlnoci unavené, ale nadšené a spokojené.
Byl to pro ně příjemně strávený den a zároveň
příprava na další soutěž, která se bude konat
13. 4. v Brušperku.
Děkujeme rodičům za podporu dětí a děvčatům ať se i nadále daří!
Odkaz na fcb stránky:
Mažoretky DEJNA – DDM Kyjov.
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SDH Mutěnice informuje
První teplé sluneční paprsky nás zbavily
zbytků letošního sněhu a spousta zahrádkářů se chystá k prvním pracím na svých
pozemcích, mezi které bohužel patří i vypalování staré suché trávy.
O rozšíření tohoto nešvaru nás každoročně přesvědčuje smutný pohled na
doutnající spáleniště v naší obci i v jejím
přilehlém okolí, a také statistika zásahů
naší jednotky. Mnozí si však neuvědomují
důsledky pouhého škrtnutí sirkou, které
může mít devastující účinky na naše obydlí,
hospodářská stavení, na vás, ale i ničivý
dopad na přírodu, na nejrůznější obojživelníky, ještěrky, hmyzí společenstva i některé
druhy rostlin. Při hoření suché trávy vzniká
vysoká teplota-vyšší než 600°C, všechno
nenávratně sežehne, horký kouř a zplodiny
v něm obsažené sužují v okolí požáru stromy
i keře až do výšky 3 metry. Proto prosím,
buďte ohleduplní k matce přírodě, nevypalujte trávu na svých pozemcích, ale jen
vyhrábněte a spolu s ostříhanými větvemi
stromků, výhonů růží či malin, odneste do
přistavených kontejnerů s bio odpadem,
kterých je v naší obci dostatek a pravidelně
se vyváží, předejdeme tak ničení přírody,
snížení kvality ovzduší a ušetříte si i případnou pokutu za nedovolené vypalování.
A teď něco o naší činnosti- v lednu jsme
se sešli na Výroční valné hromadě, abychom
zhodnotili činnost za uplynulý rok, a stanovili
si plány do dalšího období. Po celou plesovou sezónu naši členové zajišťovali požární
dozor na KD, u všech spolků, které tyhle
akce pořádaly. V únoru proběhlo celodenní
školení výjezdové jednotky, v měsíci březnu opět jako každoročně plánujeme sběr
železného šrotu, také se bude v hasičce

upravovat osvětlení a malovat, takže bude
potřeba potom uklidit, a i její okolí hezky
upravit, abychom jaro přivítali v plné parádě.
Od dubna se otvírá kroužek pro děti-MLADÝ HASIČ. Předpokládaný den pro
tyto schůzky je pátek odpoledne a naši malí
hasiči se zde budou zdokonalovat v prevenci
požární ochrany, v základech zdravovědy,
seznámí se s hasičskou technikou, budou
se připravovat na soutěže, budou se učit
uzlovat, také pro ně připravíme společné
výlety a akce. První bude táborák 27. 4.
a potom v měsíci červnu společně s MOTO
Mutěnice připravujeme akci-ZAHÁJENÍ
PRÁZDNIN PRO VELKÉ I MALÉ v amfiteátru, celý den zábavy, soutěží a hudby.
Zájemci kroužku se mohou přihlásit na
tel: 702030367 nebo e-mail: mladyhasicmutenice@seznam.cz.
V k větnu zase oslavíme svátek sv.
Floriána slavnostní mší svatou a budeme
společně s našimi přáteli z Dolní Lhoty na
výletě v Prudké u Tišnova a potom se 25.
5. zúčastníme Gulášfestu v Mutěnicích, ve
stejné kuchařské sestavě jako vloni a snad
nám už vítězství neuteče.
Milí přátelé, přejeme vám krásnou jarní
pohodu a veselé velikonoce, a doufáme,
že se budeme často setkávat na všech
připravovaných akcích.
Ivana Blahová
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Vinařský spolek Mutěnská hora z.s.
Jak už bývá zvykem, nejvíce moudra a nápadů vzniká u sklenky dobrého vína nebo
v hospodě. Stejně tomu tak bylo před samotným založením vinařského spolku Mutěnská
hora z.s., který se skládá převážně z mladší
generace vinařů, přátel, ale především
milovníků vína. Když jsme se poprvé v roce
2014 začali společně a pravidelně scházet
na tzv. "Enologických kroužcích", na kterých
zpravidla probíhá ochutnávka předem určených vín členů sdružení, ale také ostatních
domácích a zahraničních vinařů, tak bylo
jasné, že naše nápady a myšlenky, které
jsme probírali, musíme realizovat.

ných pořadatelů z Vinařského spolku. Jsme
si vědomi odpovědnosti a prestiže této dlouholeté výstavy, a proto budeme pokračovat
v tradičním programu a budeme se snažit
ještě více o zatraktivnění a zkvalitnění této
významné vinařské události, která je vyvrcholením roční práce všech vinařů. Podle
toho bychom měli k této události také tak
přistupovat. Pro letošní Tradiční výstavu vín
v Mutěnicích uděláme maximum a v dalším
vydání zpravodaje Naše Mutěnice vám sdělíme vše podstatné. V letošním roce budeme
nově vyhlašovat také jednu speciální cenu.
Tímto vás všechny srdečně zveme na tuto
výstavu s doprovodným programem, která
se uskuteční 6. dubna 2019 od 10.00 hod.
v areálu Sklepy Jarošek Mutěnice

Na jaře roku 2015 proběhla ustavující
schůze, kde bylo zvoleno předsednictvo
a orgány spolku. Dne 20. května 2015 byl
spolek Mutěnská hora z.s. s osmnácti členy
oficiálně zaregistrovaný v obchodním rejstříku KS v Brně. Od této doby začaly být
realizovány naše společné plány.

Za vinařský spolek Mutěnská hora z.s.
napsal Marek Ištvánek
Členové sdružení: Ing. Roman Šmíd
ml., Ing. Radim Holešinský, Ing. Roman
Šmíd st., Ing. Petr Bíza, Bc. Jakub Lokaj,
Bc. Štěpán Tesařík, Marek Ištvánek, Petr
Čepil, Jiří Holešínský, Marek Zimolka,
Miroslav Macháček, Robin Turzík, Josef
Mokruša, Martin Škápík, Ladislav Tesařík,
Josef Štěpánek, Josef Janek.

Pr vní větší událostí bylo uspořádání
tzv."Silvestrovského koštu svařáků", který se
stal již tradiční a neodmyslitelnou akcí a probíhá pravidelně 31. prosince před radnicí
naší obce. Každoročně v létě pak pořádáme
"Noc pod Mutěnsků horů". Tuto již pravidelnou kulturní událost, jejíž termín je stanoven
vždy na státní svátek 5.- 6. července, můžete
navštívit v přírodním amfiteátru naší obce Pod
Búdama. V celodenním programu probíhá
ochutnávka a prezentace vín domácích vinařů a vinařských firem v doprovodu cimbálové
muziky a večerní zábavy s kapelou.

kontakt: tel. 606 727 351,
e-mail: mutenskahorazs@gmail.com

Největší výzvou pro náš spolek Mutěnská
hora z.s. je rozhodně převzetí pořadatelství
Tradiční výstavy vín od dlouholetých a zkuše37

Charitní pečovatelská služba Hodonínsko
pracoviště Mutěnice
Začátkem roku už po devatenácté vyšli koledníci do ulic našich obcí, aby předali poselství
o narození Božího syna. Lidem popřáli šťastný
nový rok, zazpívali koledu, věnovali drobný dárek
a připojili také prosbu o příspěvek pro potřebné
lidi, na jejichž životních cestách vinou různých
handicapů či nešťastných okolností často převažují těžké chvíle nad těmi radostnými.
Děkujeme všem, kteří jste do zapečetěné
pokladničky s logem Charity přispěli.
V obci Mutěnice se v roce 2019 vybralo
97.948,- Kč.
Za Oblastní charitu Hodonín
Jitka Koperová
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NAŠE VINOHRADNICTVÍ - VINAŘSTVÍ
Pravidla výsadby a obnovy vinic
Chce – li vinař – vinohradník vysazovat
novou vinici nebo obnovit starou, musí
splnit vůči státu zastupovaném Ústředním
kontrolním a zkušebním ústavem (ÚKZUZ)
několik důležitých povinností. Tuto agendu
spravuje Oddělení registru vinic.

Pro obě povolení platí následující
společná pravidla PNOV + POOV
1. Podmínky pro jejich udělení jsou
upraveny § 7 výše citovaného zákona –
povolení k výsadbě révy vinné a nařízení
Evropského parlamentu a Rady EU.
2. Udělují se bez poplatků
3. Povolení jsou platná tři roky od nabytí
právního rozhodnutí
4. Na žadatele, který nevyužije pravomocným rozhodnutím udělené povolení,
se vztahují sankce podle § 39a zákona.

Rozlišujeme dva termíny:
1. Povolení pro novou výsadbu - PNOV
2. Povolení pro opětovnou výsadbu - POOV
Povolení pro novou výsadbu - PNOV
Uděluje se na základě žádosti o udělení
povolení pro novou výsadbu
podle §
8 zákona o vinohradnictví a vinařství. Žadatel nemusí mít žádnou obhospodařovanou
vinici. Podmínkou je mít uživatelské právo
k pozemku. Může být i pachtovní či nájemný
vztah, ten je nutné doložit kopií nájemní nebo
pachtovní smlouvy. Povolení je udělováno
z roční kvóty. Na rok 2019 je na výměru
181,3 hektaru.

Nepovolené výsadby
Jsou řešeny jak v nařízení EP a Rady EU
č. 1308, tak i v zákoně o vinohradnictví
a vinařství. Minimální finanční pokuta může
činit až 20 000,- Kč a současně musí být
vinice zlikvidována.
V případě zájmu o obnovu nebo výsadbu je dobré využít situační a výhledovou
zprávu – Réva vinná, umístněnou na stránkách ministerstva zemědělství (eagri.cz).
Důležité je zajímat se a připravit všechny
potřebné, doklady a žádosti s předstihem.
Termín podávání žádostí PNOV a POOV je
vždy na začátku roku od 1. ledna do 28.
února.
Adresa:
ÚKZUZ – oddělení registru vinic,
Evropská 16/25
671 81 Znojmo

Povolení pro opětovnou výsadbu –
POOV
Uděluje se na základě žádosti o POOV
podle § 9 zákona o vinohradnictví a vinařství.
Jedná se o obnovu stávající plochy vinic
registrované v registru vinic ÚKZUZ. Žádost
se podává až po vyklučení vinice, ale před
tím musí 90 až 30 dnů následovat kontrola
pracovníka ÚKZUZ. Bez této fyzické kontroly
se povolení neuděluje. Povolení se poskytuje na totožnou výměru plochy vinice. Žádost
lze podat do konce druhého vinařského
roku následujícího po roce, v němž bylo
provedeno klučení vinice.

Z materiálů ÚKZUZ vypracoval
Vladimír Trávník
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SPORT
Mutěnický fotbal
Ani přes letošní zimní přestávku naše
mužstva a jejich hráči a hráčky rozhodně
nezaháleli! Vidět jste je mohli na soustředění v Jeseníku (žáci a přípravky) nebo ve
Štítné nad Vláří, na naší umělé trávě, v naší
tělocvičně nebo třeba na některém z téměř
40 (!) turnajů Okresní halové ligy.

na umělé trávě a v nově postavené sportovní
hale. V zimě v tělocvičně se připravovala
i školička, která se rovněž zúčastnila dvou
turnajů a ani naši nejmenší tedy rozhodně
nezaháleli.

Mladší a starší přípravky se stejně
jako mladší a starší žáci zúčastnili turnajů
v rámci Okresní halové ligy. Proti loňskému
roku už jen toto sdělení obsahuje velké
zlepšení, neboť vloni mladší přípravka OHL
vůbec nehrála a starší byla spojena s Čejčí
a Čejkovicemi. Navíc si nevedly vůbec špatně, když se všechny naše celky, tedy obě
přípravky i obě žákovská družstva, kvalifikovaly do finálové osmičlenné skupiny! Ta
skončila po uzávěrce zpravodaje, nicméně
musíme to hodnotit jako další důkaz naší
kvalitní práce s mládeží. Kluci se navíc
zúčastnili v hojném počtu i soustředění v Jeseníku, kde měli možnost kvalitně trénovat

Dorostenci v rámci přípravy odehráli
turnaj v Dubňanech. Nutno dodat, že se
střídavými výsledky. Ne všichni kluci totiž
k přípravě nastoupili s maximálním zaujetím, navíc někteří naskakují v áčku a třeba
Peťa Janás nebo Matyáš Knedlík byli dlouhodobě nemocní. Bohužel dlouhodobě
onemocněl i Patrik Lamáček, kterému tak
prozatím nevyšel přestup do prvoligového
1. FC Slovácko. Snad se dá Patrik brzy do
kupy a po dohonění tréninkového manka se
o svou šanci ještě popere a pomůže třeba
i dorostencům se vrátit na vítěznou vlnu.
Ženy se přes zimu opět zúčastnily turnaje
v naší tělocvičně, jinak se znovu připravovaly
na naší umělé trávě a v tělocvičně a sehrály,
či ještě sehrají několik přípravných utkání.

Starší žáci - 7. místo v OHL

Mladší žáci - 2.místo v OHL
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Ocenění v kategorii mládež

K drobným změnám v sestavě určitě dojde,
z Líšně by se měla vrátit talentovaná Sára
Ilčíková a ze Šardic by měla naše ženy posílit
Gabriela Vavřinová, kterou možná fandové
znají spíše z rozhodcovského dresu.
A-mužstvo pod novým trenérem Linhartem absolvovalo do třetice kondiční soustře-

dění ve Štítné nad Vláří. Hlavním cílem bylo
pochopitelně kromě utužení dobré party
hlavně nabírání fyzické kondice. Výsledky
v přípravě byly slušné, zejména těší remíza
s divizní Břeclaví nebo suverénní výhra
5:0 na půdě lídra I. A třídy Lednice. Generálku naše mužstvo absolvuje v Ratíškovi-

Do síně slávy vstoupil i Josef Buchta

Ocenění v kategorii dospělých
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cích a pak už vzhůru do mistrovských bojů.
V zimě od nás odešel z pracovních důvodů
Patrik Bíza, který se přidal ke zraněnému
Filipu Kratochvílovi. Naopak se z Vacenovic
vrátil po půl roce Michal Bíza a z Hodonína
po roce a půl Tomáš Novotný. V bráně naše
talentované dorostence doplnil velezkušený
Stanislav Myšák, který na podzim působil
v „juniorce“ Hodonína. Všechny naše jarní
zápasy odehrajeme v sobotu vyjma utkání
s Tišnovem, které se kvůli Otevřeným sklepům bude hrát v neděli 14. dubna.

úsilí řady jedinců nejen v loňském roce, ale
pochopitelně i v mnohem delším časovém
období. Ještě jednou děkujeme všem, kteří
nám s organizací této velmi zajímavé akce
pomohli. Prvním ročníkem jsme si laťku
nastavili hodně vysoko, snad se nám ji bude
dařit držet vysoko co nejdéle. Naši fotbalisté
i fotbalistky si to jistě zaslouží.
Závěr
Všem občanům Mutěnic přejeme krásné
prožití Velikonoc a klidné a pohodové jaro!
A už se na vás těšíme v našem krásném
sportovním areálu!

V sobotu 26. ledna se v našem kulturním
domě uskutečnil 2. ročník Galavečeru
mutěnského fotbalu. Opět to byla velmi
zdařilá akce, na které jsme mohli ocenit

Petr Blaha

Žáci a přípravka na soustředění v Jeseníku
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Společenská kronika
Narození
15. 12. 2018
15. 12. 2018
16. 12. 2018
19. 12. 2018
24. 12. 2018
29. 12. 2018
17. 01. 2019
05. 02. 2019
08. 02. 2019
15. 02. 2019

Richard Otáhal
Mateo Langřík
Adam Dubina
Silvie Kominácká
Elena Štěpánková
Dominik Červenka
Tobias Hajduch
Tobiáš Šupa
Kateřina Esterková
Natálie Gavroňová

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

Úmrtí
07. 12. 2018
31. 12. 2018
11. 01. 2019
16. 02. 2019
17. 02. 2019

Františka Froňková
Hana Směřičková
Marie Shonová
Anežka Škrobáková
František Viktorin

ve věku 71 let
ve věku 75 let
ve věku 85 let
ve věku 89 let
ve věku 70 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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Historie na fotograﬁích - Velikonoce
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Divadelní kroužek MRAVENEČEK

Mažoretky DEJNA

Obecní zabíjačka

Dětský karneval

Ples školy - polonéza

Zpravodaj Rady obce NAŠE MUTĚNICE vychází 4 x ročně. Periodický tisk územního samosprávného
celku.Povoleno OÚ Hodonín, registrační číslo vydané ministerstvem kultury ČR - MK ČR E 12437
Vydává Rada obce Mutěnice.
Redakční rada: šéfredaktor - Pavel Trávník, redaktoři - Markéta Gáborová, Marta Balgová,
ing. Jaroslav Mihola, Vladimír Trávník, Anna Prčíková, Petr Plchut
Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit, stylisticky upravit, přesunout či neotisknout.
Fotografie poskytli: Božislav Žilka, Blanka Přidalová, Tomáš Michna, ZŠ a MŠ Mutěnice, autoři článků
Sazba a tisk: Tiskárna LELKA, Dolní Bojanovice. Náklad 1250 ks. Uzávěrka tohoto čísla 4. 12. 2018.

