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



Redakční rada spolu s radou obce 

a zaměstnanci obecního úřadu přejí všem 

občanům Mutěnic nádherné Vánoce 

plné šťastných okamžiků 

a nezapomenutelných momentů, 

které je budou provázet 

po celý rok 2020.
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,

opět nastává doba, kdy se loučíme s od-
cházejícím rokem. Většina z nás se o Vá-
nocích ohlédne, jak jsme rok 2019 prožili. 
Někdy nás potkají věci nepříjemné, jindy je 
rok naplněný událostmi radostnými. Takové 
ohlédnutí bývá poučné, protože pro spoko-
jenost člověka jsou důležité i dobré vztahy 
v rodině, vstřícnost mezi přáteli a v širším 
společenství. Pevně věřím, že slušnost, las-
kavost a nezištná pomoc z naší společnosti 
nevymizely, ale také vím, že se my všichni mu-
síme zasadit o to, aby se staly samozřejmostí.

Děkuji radě, zastupitelům, členům komisí 
a všem zájmovým organizacím za práci pro 
obec a reprezentaci obce a samozřejmě také 
děkuji pracovníkům obce a skládky.

Přeji Vám klidné a spokojené prožití vá-
nočních svátků a do nadcházejícího roku 
2020 Vám přeji hodně štěstí, zdraví a osob-
ních i pracovních úspěchů. 

 MVDr. Dušan Horák
 starosta obce

Vážení spoluobčané 
Čas letí jako voda a už tu máme pomalu 

konec roku. Je to čas, kdy se lidé připravují 
na Vánoce, ale kdy také rekapitulují svoje 
počínání během celého roku.

Nejinak je tomu i na radnici. Nechci zde ale 
vyjmenovávat, co jsme udělali, co se povedlo 
a co ne. Myslím, že to všechno vidíte sami. 
A vždy je taky co zlepšovat…

V současnosti nás čeká poslední letošní 
jednání zastupitelstva obce, kde bude stě-
žejním bodem jednání stanovení rozpočtu na 
rok 2020. Po několika letech vyrovnaného 
či přebytkového rozpočtu nás čeká rok kdy 
plánujeme hospodařit s mírným deficitem, 
a to vzhledem k tomu, že chystáme větší 
investiční akce. 

Tou největší je rozšíření kanalizační sítě do 
lokality Platové, kde se budeme pohybovat 

v částce okolo 20 mil. Kč. S touto akci jsme 
počítali již v tomto roce, ale bohužel zdlouha-
vé jednání o trase a složitá jednání o umístění 
přípojek k jednotlivým sklepům celou akci 
poněkud zpozdila. Na začátku bylo uvažová-
no o tlakové kanalizaci, ale nakonec to vše 
vyšlo tak, aby mohla v lokalitě být kanalizace 
gravitační s jednou čerpací stanicí.

Další větší finance chceme alokovat na 
opravy polních cest ve vinohradech, které 
jsou mnohdy v havarijním stavu, a také na 
budování komunikací v obci (ulice Školní, 
Nádražní – Zahradní, Výhon atd.)

V příštím roce by měla být zahájena také 
obměna svítidel veřejného osvětlení, kde 
máme požádáno o 50% dotaci, a také kom-
pletní výměna veřejného rozhlasu v obci za 
bezdrátový, kde by měla být dotace až 70%.

Také bychom chtěli na nový hřbitov pořídit 

Zprávy z radnice
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 A. ZO Mutěnice vzalo na vědomí:

VII/2019Z/2 kontrolu úkolů z minulého 
jednání ZO.

VII/2019Z/3 zápis z jednání finančního 
výboru.

VII/2019Z/4 zápis z jednání kontrolního 
výboru

VII/2019Z/13 nabídku Komerční banky a.s. 
na zřízení bankomatu v obci

VII/2019Z/15 výkaz plnění rozpočtu za 
období 01-08/2019

 B. ZO Mutěnice schválilo:

1. VII/2019Z/1 program jednání VII. 
zasedání ZO Mutěnice v předloženém 
znění. Návrhovou komisi ve složení: Milan 
Mráz, Bc. Josef Vagunda-Drgáč, Petr 
Blaha, Dis., ověřovatele zápisu Martin 
Králík, Marek Zimolka, zapisovatel Anna 
Prčíková.

2. VII/2019Z/5 MPZ obce č. 11/2019 
-prodej pozemku p.č. 272/7 a p.č. 
7592/14 v k.ú. Mutěnice o celkové 

výměře 22 m2 za cenu dle znaleckého 
posudku ve výši 11 077,-Kč.  

3. VII/2019Z/6 MPZ 12/2019 - prodej 
pozemku p.č. 69/26 v k.ú. Mutěnice 
o výměře 5 m2 za cenu dle znaleckého 
posudku ve výši 3750,-Kč

4. VII/2019Z/7 MPZ obce č. 13/2019 prodej 
pozemku p.č. 1947/80 v k.ú. Mutěnice 
o výměře 12 m2 za cenu dle znaleckého 
posudku ve výši 2400,-Kč 

5. VII/2019Z/8 smlouvu č. UZSVM/
BHO/4985/2019-BHOM o bezúplatném 
převodu pozemku p.č. 1079/13 v k.ú. 
Mutěnice mezi Obcí Mutěnice a UZSVM, 
Rašínovo nabřeží 390/42, Praha

6. VII/2019Z/9 smlouvu o zřízení věcného 
břemene č. HO-014330054659/001 mezi 
Obcí Mutěnice a E.ON Distribuce České 
Budějovice na pozemek p.č. 1947/1 - 
příp. NN, Příčná, Mráz, za cenu 1000,- Kč 
bez DPH.

7. V I I / 2 0 1 9 Z / 1 0  s m l o u v u 
o zřízení věcného břemene č. HO-
014330055364/002 mezi Obcí Mutěnice 
a E.ON Distribuce České Budějovice 
na pozemek p.č. 1947/63 - příp. NN, 

kolumbárium pro uložení uren s popelem 
zesnulých.

Snad ve finální fázi je jednání s posledním 
vlastníkem pozemků v lokalitě za Fišmano-
vým, kde by po dořešení mohlo vzniknout již 
ucelené místo pro výstavbu, a tím bychom se 
mohli vrhnout do budování inženýrských sítí.

Na minulém zastupitelstvu jsme rozhodli 
o tom, že nebudeme rekonstruovat knihov-
nu, ale na místě po staré škole vybudujeme 
knihovnu novou, která by měla být součástí 

nějakého multifunkčního centra. Jeho 
podobu a konkrétní možnosti využití zatím 
neznáme a bude potřeba najít o tomto ve-
řejnou shodu.

Vážení spoluobčané, dovolte abych vám 
všem popřál klidný adventní čas, klidné a po-
žehnané Vánoce a bezproblémový rok 2020.

Milan Mráz
místostarosta obce

Usnesení zasedání č. VII ZO Mutěnice

konané dne 26. 9. 2019 
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Šlechtitelská, Joch, za cenu 1000,-Kč 
bez DPH

8. VII/2019Z/11 smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene č. 
1040016554/002 mezi Obcí Mutěnice 
a E.on Distribuce, České Budějovice - 
pozemek p.č. 71/1, úprava příp. NN, 
Pinkavová

9. VII/2019Z/14 Rozpočtové opatření 
č. 3/2019 na straně příjmů navýšení 
o 2 522 400,00 Kč a na straně výdajů 
navýšení o 2 352 100,00 Kč. Po 
provedení rozpočtového opatření bude 
činit rozpočet obce na straně příjmů 
65 761 200,-Kč. a na straně výdajů 
65 141 800,-Kč.

 B. ZO Mutěnice rozhoduje:

1. VII/2019Z/12 zrušení výběrového 
řízení na akci „STAVEBNÍ ÚPRAVY 
A ZMĚNA ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU 
č.p. 262“ a pověřuje Radu obce k vyřízení 
legislativních záležitostí k demolici 
knihovny a č.p. 262

 B. ZO Mutěnice souhlasí:

1. VII/2019Z/17 s vyhodnocením výsledků 
projednání návrhu Změny č. 1 Územního 
plánu Mutěnice, zpracovaným pořizovatelem 
ve spolupráci s určeným zastupitelem, jak je 
uvedeno v odůvodnění Změny č. 1 Územního 
plánu Mutěnice předloženého pořizovatelem 
v souladu s § 55b odst. 7 ve spojení s § 
54 odst. 1 stavebního zákona

 
 B. ZO Mutěnice vydává:

1. VII/2019Z/18 v souladu s § 6 odst. 
5 písm. c) za použití § 43 odst. 4, 
§ 55a a § 55b stavebního zákona, 
§ 13 a př í lohy č.  7 vyhlášky č. 

500/2006 Sb., o územně analytických 
podk ladech,  územně  p lánovac í 
dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, ve znění pozdějších 
předpisů, § 171 a následujících zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, Změnu č. 
1 Územního plánu Mutěnice formou 
opatření obecné povahy. Územní plán 
Mutěnice změněný Změnou č. 1 Územního 
plánu Mutěnice bude po nabytí účinnosti 
opatření obecné povahy závazný pro 
pořízení a vydání regulačního plánu 
zastupitelstvem obce a pro rozhodování 
v území, zejména pro vydávání územních 
rozhodnutí.

 B. ZO Mutěnice ověřuje:

 1. VII/2019Z/16 ve smyslu § 54 odst. 
2 ve spojení s § 55b odst. 7 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „stavební zákon, soulad Změny č. 
1 Územního plánu Mutěnice s: a) Politikou 
územního rozvoje České republiky, ve 
znění Aktualizace č. 1, b) Zásadami 
územního rozvoje Jihomoravského 
kraje, c) stanovisky dotčených orgánů, 
d) stanoviskem krajského úřadu, dle 
odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu 
Mutěnice předloženého pořizovatelem 
v souladu s § 55b odst. 7 ve spojení 
s § 54 odst. 1 stavebního zákona, 
a potvrzuje, že neshledalo žádný rozpor.
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 A. ZO Mutěnice vzalo na vědomí:

1. VIII/2019Z/2 informace o tom, že 
Základní škola a Mateřská škola Mutěnice, 
okres Hodonín, byla jako zajištěný 
věřitel požádána v rámci insolvenčního 
řízení, vedeného pod sp. zn. : KSBR 
33 INS 23591/2014 o udělení souhasu 
s prodejem domu č.p. 18 a pozemků p.č. 
1249 a 1250 vše v k.ú. Mutěnice mimo 
dražbu za nabízenou cenu 2 000 000,- 
Kč a informace přednesené Mgr Pavlem 
Jurečkou, advokátem, a doporučuje 
počkat na další nabídky.

 B. ZO Mutěnice schvaluje:

1. VIII/2019Z/1 program jednání ZO 
dne 23.10.2019, návrhovou komisi, 
ověřovatele zápisu a zapisovatelku 
jednání.  

2. VIII/2019Z/3 MPZ obce č. 16/2019 
- prodej pozemku p.č. 2298/3 v k.ú. 

Mutěnice o výměře 37 m2 za cenu dle 
znaleckého posudku 20 000,-Kč- E.ON 
Distribuce České Budějovice

3. VIII/2019Z/4 smlouvu o budoucí smlouvě 
o VB č. 1030052513/002 mezi Obcí 
Mutěnice a E.ON Distribuce České 
Budě jov ice  -  pozemek PK p.č . 
284/1 v k.ú. Mutěnice - příp. NN U Obory 
- Suchánek 

 B. ZO Mutěnice schvaluje:

1. VIII/2019Z/5 s projektem ZŠ a MŠ 
Mutěnice č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_
075/0010953 ve výzvě č. 68 „Zvyšování 
kvality a dostupnosti infrastruktury 
pro vzdělávání a celoživotní učení – 
integrované projekty CLLD-SC 4.1 a ve 
výzvě MAS Dolní Morava, z.s. „ 4. výzva 
MAS Dolní Morava-IRO-Infrastruktura 
ZŠ“ s tím, že na dofinancování budou 
poskytnut y  pot řebné prost ředky 
z rozpočtu obce

Usnesení zasedání č. VIII ZO Mutěnice

konané dne 23. 10. 2019 

DOBRÝ ANDĚL opakovaně zaznamenal 
zneužití jména nadace pro výběr finančních 
příspěvků v Jihomoravském kraji. Je mož-
né, že se situace bude opakovat i v dalších 
krajích. Výběr těchto příspěvků je prováděn 
prodejem výrobků nebo výběrem hotovosti do 
kasiček - jak na ulici, tak i přímo obcházením 
bytů. Vše je zaštítěno jinou existující organizací 
a dobrovolníci se prokazují jejím platným povo-
lením k veřejné sbírce. Nadace Dobrý anděl 
však s výše uvedeným nemá nic společného 
a s danou organizací není v žádném kontaktu.  

Upozornění na zneužití jména nadace DOBRÝ ANDĚL 
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Příspěvky Dobrých andělů jsou přijímány pou-
ze na sbírkový účet číslo 8001008/5500 a vždy 
bezhotovostně. Finanční prostředky přijaté na 
tento účet jsou pravidelně každý měsíc rozdě-
lovány do posledního haléře rodinám, které se 
vlivem vážného onemocnění dostaly do těžké 
životní situace.

Strategií nadace je transparentní výběr fi-
nančních prostředků. Každý z dárců, Dobrých 
andělů, díky svému Andělskému účtu přesně 
ví, komu jeho příspěvky pomáhají. „Protože 

výběr hotovosti toto nepodporuje, žádné 
sbírky do pokladničky ani prodeje výrobků 
nerealizujeme. Naše povolení ke sbírce nám 
to ani neumožňuje. Rozdělení příspěvků rodi-
nám každoročně kontroluje nezávislý audit,“ 
komentuje situaci výkonná ředitelka nadace 
Šárka Procházková.

Nadace DOBRÝ ANDĚL již v tomto ohledu 
podniká patřičné právní kroky.

Pod tímto tajemným názvem se skrývá 
projekt neziskové organizace ESPEDIENTE, 
z. s. působící ve Veselí nad Moravou. Cílí na 
pomoc dětem a rodičům v (po)rozvodové či 
(po)rozchodové situaci.

Všichni si přejeme pro naše děti to nejlepší, 
ale ne vždy se nám daří náš cíl plnit, zejména 
pokud se nacházíme v tak obtížné životní si-
tuaci, jako je rozpad rodiny. Espediente, z. s. 
Vám nabízí pomocnou ruku. Pokud se chcete 
v problematice zorientovat sami, na webu či 
Facebooku naleznete mnoho odborných do-
poručení a zejména kratičká videa k lepšímu 
pochopení vnímání situace dítětem. Nejnověj-
ším video k řešení porozvodové situace vzniklo 
za podpory Nadace ČEZ.

Rovněž je možné domluvit si osobní setkání, 
na kterém se seznámíte s možnostmi a formami 
nabízené pomoci. Můžete tak najít optimální 
způsob porozvodové péče o vaše děti, zlepšit 

Jistota v nejistotě aneb ztráty beze ztrát

si rodičovské dovednosti, projednat rodičovský 
plán a díky včasné pomoci zmírnit negativní 
prožitky Vás a zejména pak Vašich dětí na 
minimum. 

Pro více informací o nabídce pomoci a mož-
nosti využívání služeb zcela zdarma navštivte 
www.espediente.cz.
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Zprávy z knihovny 

Ve středu 6. 11. nás opět navštívili Jirka 
a Alena Márovi.

Tentokrát  se vypravili do Střední Ameriky. 
V Panamě kromě známého průplavu dokonale 
prozkoumali chudinskou čtvrť, kde zjistili, 
jak funguje drogová mafie či kohoutí zápasy. 
V Kostarice projížděli národními parky s mnoha 
endemickými zvířaty a rostlinami. Koupali se 
v termální řece, sami vyráběli z kakaových bobů 
čokoládu a na rozsáhlých plantážích ochut-
návali čerstvé ovoce. Promítané fotografie 
a videoukázky doprovodili jako vždy  humorným 

Cestopisná přednáška Panama a Kostarika 

i dramatickým komentářem.
Jiří Mára je autorem dvaceti cestopisných 

knih a dokumentárních filmů z různých koutů 
světa.

Zbytek zážitků z tohoto zajímavého koutu 
světa nám přijedou povyprávět zase za rok, 
4. 11. 2020.

Tuto zajímavou akci navštívilo 43 lidí.

Renata Nováková
knihovnice

Názory našich zastupitelů

Rok se s rokem sešel, a tak je čas malinko 
bilancovat. Kdo sleduje dění v novém zastu-
pitelstvu, nemohl si nevšimnout, že na rozdíl 
od toho minulého v něm panuje konstruktivní 
atmosféra.

Výsledkem vzájemného respektu k názo-
ru druhého a společné snaze postupovat 
v zájmu obce je například to, že se Svobod-
ným daří lépe prosazovat volební program. 
Je opravena silnice k vlakovému nádraží, 
občané se krom mnoha jiného mohou těšit 
na rekonstrukci ulice Výhon, odbahnění 
rybníka na Rokytí, chodník na ulici Školní 
nebo bankomat.

Investice do rekonstrukce domu na ul. 
Slovácká byla pro neefektivnost zrušena. 
Knihovnu chce výhledově obec přesunout, 

Co se podařilo a na čem je třeba zapracovat? 
co by součást víceúčelového domu na po-
zemek po staré škole, turistické vinařské 
infocentrum by ráda postavila Na Drobeč-
kovém. Místostarosta dále přislíbil, že se 
zasadí o úpravu projektu rekonstrukce ul. 
Masarykova s ohledem na zachování co 
nejvíce zeleně. Zlepšuje se komunikace rady 
obce se zastupitelstvem i veřejností, daří se 
zavádět prvky transparentnosti.

Ale abych jenom nechválil. Velice nás trápí 
stále chybějící pozemky pro výstavbu rodin-
ných domů i firem živnostníků. V příštím roce 
se vzhledem k ukončeným pozemkovým 
úpravám  také soustředíme na získání Obory 
do vlastnictví obce. 

Zbývá rovněž dořešit jednu velice důleži-
tou věc. Zastupitelstvo bude muset přijmout 
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účinná opatření, aby se nám při realizaci 
těchto investic neztrácely peníze. 

Důležitým krokem je námi inicializovaná 
přítomnost zastupitelů na kontrolních dnech 
staveb.

Pomohl by i rozsudek, který přiměje sta-
rostu připustit, že udělal chybu v případě 
zakázky „Přeložka kanalizace u ZŠ“, aby 
se podobná situace již nikdy nemohla zo-
pakovat.

Musí uznat, že není možné, aby zástupce 
obce svévolně vyplácel peníze občanů za 
nedodané práce a materiál, jen na základě 

svých dobrých vztahů s tou či onou firmou.
Do dalšího roku hledím s optimismem, že 

navážeme na úspěšný rok minulý a v tom 
nadcházejícím se nám podaří splnit vše, co 
jsme občanům slíbili a co jsme si předsevzali.

Svým kolegům zastupitelům tímto za spo-
lupráci v uplynulém roce děkuji. Jim a také 
Vám milí spoluobčané, krom hezkých svátků 
vánočních přeji zdraví, porozumění a mnoho 
osobních i pracovních úspěchů v roce 2020.

Přemysl Rozehnal
zastupitel obce Mutěnice

Otec Mgr. František Putna

Z galerie Mutěňáků

V létě letošního roku oslavil své životní 
jubileum duchovní správce Římskokatolické 
farnosti Otec Mgr. František Putna.

Narodil se 16. června 1959 rodičům Marii 
a Františkovi Putnovým z Moutnic. Vyrůstal 
v dělnické rodině spolu s mladším bratrem. 
Základní školní docházku, první až pátý 
ročník, navštěvoval v rodných Moutnicích 
a druhý stupeň v sousedních Těšanech. 
Po ukončení měl zájem o studium stavební 
průmyslovky, ale jak to někdy v době tuhé 
„normalizace“ bylo, nedostal doporučení 
ze školy ani z národního výboru. Otec 
v té době pracoval ve stavebním družstvě 
„Stavba Brno“, a tak se začal pro firmu učit 
zednickému řemeslu. Po vyučení si následně 
doplnil střední vzdělání a v roce 1979 složil 
maturitní zkoušku.

Základní vojenskou službu odsloužil v le-
tech 1979 – 1981 v Novém Městě nad Me-
tují. V této době při dlouhých večerech a pl-
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nění vojenských povinností, přicházely první 
myšlenky na kněžské povolání. Po skončení 
vojenské služby však trvalo ještě několik let, 
než se přihlásil na studium. Nejprve ještě pra-
coval ve stavebnictví a v roce 1993 absolvoval 
jednoroční Teologický konvikt v Litoměřicích 
(to byl za totality jediný povolený kněžský 
seminář). V následujícím roce byl přijat na 
Cyrilometodějskou teologickou fakultu Palac-
kého univerzity v Olomouci. Studia dokončil 
v roce 1999 státní zkouškou a diplomovou 
prací a získal titul Mgr. V tom samém roce 
přijal jáhenské svěcení a byl poslán na praxi 
do Žarošic a od prosince 1999 do Znojma do 
farnosti Svatého Mikuláše, kde sloužil až do 
svého vysvěcení na kněze. Kněžské svěcení 
z rukou biskupa Vojtěcha Cikrleho přijal 24. 
června 2000.

Po vysvěcení nastoupil kaplanskou službu 
ve Sloupu na známém poutním místě u Panny 
Marie Bolestné v Moravském krasu. Na dobu 
zde strávenou s radostí vzpomíná a rád se 
tam vrací. Kaplanskou službu zde konal do 
roku 2005. Zdálo se, že by zde mohl zůstat 

i farářem, ale byl biskupem poslán na Slovácko 
do Lanžhota. Po šesti letech zde strávených 
přišel do mutěnické farnosti.

Otec František je obětavý kněz. Věnuje 
se dětem, mládeži, navštěvuje nemocné, 
spoluorganizuje poutě, liturgické obřady oži-
vuje tematickými panely, snaží se vyjít vstříc 
farníkům i ostatním občanům obce. Za dobu 
jeho působení si dokázal vytvořit kolektiv spo-
lupracovníků, a tak se podařilo i ve spolupráci 
s vedením obce rekonstruovat schodiště ke 
kostelu, opěrnou zeď a okolí, vymalovat kos-
tel, obnovit vnitřní osvětlení kostela, opravit 
vytápění a další drobné úpravy. 

Má zálibu v pěstování květin (muškáty na 
farní budově patří k těm nejpěknějším), zajímá 
se o sport i společenské události. Své další 
působení v kněžské službě s úsměvem ko-
mentuje: Co bude dál je v rukou Božích a pana 
biskupa Vojtěcha.

Petr Plchut

Historie
30. výročí sametové revoluce 

Špatné výsledky hospodářství si v osm-
desátých letech minulého století vyžádaly 
začátek provádění „přestavby“ hospodářství.

Naděje, že přestavba povede k úspěš-
nému cíli, pro Československo definitivně 
pohasly nástupem Milouše Jakeše do funkce 
tajemníka ÚV KSČ. První větší projevy nespo-
kojenosti obyvatel začaly v srpnu roku 1988. 
Demonstrace pak pokračovaly až do konce 
totalitního režimu.

V lednu 1989 se konaly vzpomínkové de-
monstrace při příležitosti upálení Jana Pala-
cha. Reakce komunistického režimu přiměla 

více lidí k dalším demonstracím. Do ulic byla 
však vyslána „vodní děla“ a speciální zásaho-
vé jednotky se psovody. Další demonstrace 
proběhly 21. srpna a 28. října 1989. Vedení 
KSČ se snažilo zavést tvrdá protiopatření. 
V listopadu přišla zpráva o pádu berlínské 
zdi, zprávy z Polska o volebním vítězství 
Solidarity a o přípravách svobodných voleb 
v Maďarsku. Další v řadě demonstrací se 
v Praze konala na památku 50. výročí uza-
vření vysokých škol nacisty v roce 1939 dne 
17. listopadu. Poté, co demonstranti zamířili 
z Vyšehradu, kde vzpomněli na studenta 
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Jana Opletala zastřeleného nacisty při de-
monstraci v roce 1939, do centra Prahy, na 
Národní třídě proti nim zasáhly ozbrojené 
složky Veřejné bezpečnosti a pluk Sboru ná-
rodní bezpečnosti. Způsob zásahu pobouřil 
celou veřejnost a měl za následek odstarto-
vání celé vlny protestních akcí po celém státě 
a začátek tzv. sametové revoluce:

V noci z 18. na 19. listopadu 1989 bylo 
založeno Občanské fórum, do jehož čela 
byl postaven Václav Havel. Občanské fórum 
vyhlásilo na 27. listopad generální stávku 
s požadavkem na potrestání viníků policej-
ního zásahu proti demonstrantům, odchod 
komunistických politiků a záruku občanských 
práv a svobod.

Již 21. listopadu jednali zástupci Občan-
ského fóra s premiérem Ladislavem Adam-

cem. Dne 29. listopadu zrušilo Federální 
shromáždění čtvrtý článek ústavy o vedoucí 
úloze KSČ. Dne 7. prosince 1989 podala fe-
derální vláda Ladislava Adamce demisi a o tři 
dny později se ustavila tzv. vláda národního 
porozumění v čele s Mariánem Čalfou. Poté, 
co prezident republiky Gustáv Husák jmeno-
val vládu Mariána Čalfy, abdikoval na funkci 
prezidenta republiky. Do čela Federálního 
shromáždění byl zvolen Alexander Dubček.

Téměř na konci roku, 29. prosince 1989, 
byl ve Vladislavském sále Pražského hradu 
zvolen prezidentem republiky bývalý disident, 
představitel Charty 77 a čelní představitel 
Občanského fóra Václav Havel.

Ing. Jaroslav Mihola

Události obce hodné paměti 

660 let
Roku 1360 se poprvé připomínají Mutěnice. 
(Potvorovice – pozdější Nový Poddvorov 
1220, Kapanice 1235, Čejč 1240, Čejkovi-
ce 1248, Brumovice 1250, Dubňany 1349, 
Dolní Bojanovice 1390).
630 let
Roku 1390 založen rybník na Zbrodě, Jo-
hanity.
560 let
Roku 1460 Johanté zastavili Mutěnice Miku-
láši Bystřicovi z Ojni
375 let
Roku 1645 oloupil kostel rytmistr hodonín-
ské, švédské posádky Kašpar Erhart.
250 let
Roku 1770 z poručení zemského se dělala 
z Úlehlí nová pole. Toho roku byla velká 
neúroda, lidé z nouze začali jíst i brambor 
(doposud jimi krmili je dobytek).
245 let   
Roku 1775, 25. listopadu byl požehnán 

kostel sv. Kateřiny, vystavění Marií Terezií r. 
1769 na místě „malé a sešlé kaple“.
240 let  
Roku 1780 daroval B. Böhm, z Freudelfeldu, 
kapitán jezdeckého pluku (asi tu sloužil), 
kostelu nejcennější předmět-věčné světlo.
230 let   
Roku 1790, 14. Října, byl vykraden kostel.
220 let   
Roku 1800 postavena „nová“ budova školy 
(pod kostelem, „po kaplance“).
215 let
Roku 1805, 4. Prosince protáhl obcí 1. 
krysnický pluk císaře Františka I. Rovněž 
i další poražené prchající vojsko ruského 
cara Alexandra. Na události spojené s bitvou 
u Slavkova reagovala lidová tvorba písní „Ta 
mutěnská silnic“. Obojí vojska vyrabovala, 
co se jen hodilo. 
205 let 
Roku 1815 vyšel oheň od Františka Špéry, 
č. 107, shořelo 9 domů.
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185 let   
Roku 1835 byla, ještě robotou, vystavěna 
„brněnská silnice“ z Hodonína rovně do 
Čaganova s mostem přes potok
170 let   
Roku 1850 první obecní volby členů Obecní-
ho výboru a tito volili ze svého středu obecní 
představitele, teda starostu (pudmistra) 
a radní. Jména jejich se nedochovala. Od 
t.r. náležela obec do správního obvodu ky-
jovského politického okresu, ale pod soudní 
a berní okres hodonínský. Od toho roku bylo 
zakázáno v obci zastřešovat budovy slamě-
nou střechou.
165 let   
Roku 1855 začala obec náležet (dodnes 
až) správně, berně i soudně pod okresní 
hejtmanství Hodonín. Mutěnice postila druhá 
cholerová nákaza (první roku 1831).
145 let   
Roku 1875 pomrzla veškerá úroda, sela se 
pak jen kukuřice.
140 let   
Roku 1880 překročil počet obyvatel číslo 
2000, a to 2069, domů 455. Pomrzly všech-
ny vinohrady. Do t.r. se uchovávalo přísné 
právo horenské.
135 let  
Roku 1885 provedeno přečíslování domů.
130 let   
Roku 1890, od 14. srpna veliké povětří, 16. 
srpna v podvečer prudká vichřice vážně 
ohrozila žně a střechy budov. Vyvrácen 
větřák u kaple sv. Jana a Pavla.
125 let   
Roku 1895 napadla vinice peronospora, 
nazývaná „ruda“. Poprvé se používá skalice 
modrá, z počátku s velikou nedůvěrou.
120 let   
Roku 1900 postavena dráha z Mutěnic do 
Kyjova. Obec má 2350 obyvatel a 513 obyt-
ných a hospodářských budov.

110 let   
Roku 1910 napočítáno 2482 lidí (1196 mužů, 
1286 žen) a 543 domů. Ke konci roku pak 
136 koní, 1076 skotu, 227 prasat, 142 koz, 
3921 slepic, 489 hus, 163 kachen, 339 ho-
lubů, 114 včelích úlů. Toho roku přijel do 
Mutěnic univ. Profesor Tomáš G. Masaryk 
prohlédnout si místa svého mládí, pozdější 
náš první prezident.
100 let   
Roku 1920 počala v obci vyvíjet osvětovou 
a vzdělávací činnost Obecní knihovna. (Na-
vázala na záslužnou osvětovou a výchovnou 
práci Lidové knihovny, založené již před 
válkou obvodním lékařem MUDr. Uzlem).
Učitelem Rudolfem Zavadilem založen vý-
znamný Okrašlovací spolek 20. června 1. 
slavnostní cvičení jednoty orelské. T.r. zalo-
ženo v obci Dělnická tělovýchovná jednota 
(DTJ). T.r. 19. Dubna ve volbách do poslanec-
ké sněmovny NS ČSR vyhrála strana lidová. 
Stejně tak 26. Dubna při volbách do senátu.
95 let   
Roku 1925 1. ledna se objevily v Mutěnicích 
první poštovní schránky.
90 let   
Roku 1930 byl předán do užívání nový 
betonový most na státní silnici Hodonín-
-Brno. T.r. zakoupena hasičskému sboru za 
36 000 korun od obecního zastupitelstva 
stříkačka s benzinovým motorem. T.r. v únoru 
veliké mrazy, vše pomrzlo. Postihla i Mutěni-
ce nelítostná hospodářská krize. V prosinci 
sčítání lidu: 2746 obyvatel, 573 domů, 
2728 obyvatel české národnosti, 12 Slováků, 
1 Polák, 5 Židů. Římskokatolíků 2616, církve 
československé 91, českobratrské evange-
lické 13, náboženství židovského 11 občanů, 
15 uvedlo bez vyznání.
85 let   Roku 1935 počet obyvatel 2750, 
690 domů. 19. května volby do obou komor 
parlamentu. Vždy zvítězila agrární strana. 26. 
května měli občané ovlivnit složení hodonín-
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ského okresního zastupitelstva zemského za-
stupitelstva země Moravskoslezské. Rovněž 
vždy zvítězila agrární strana.
80 let   
Rok 1940 začal tuhými mrazy. Chladné 
období přetrvalo až do května, 5. listopadu 
poškodil velký vichr stromy a sloupy elektric-
kého vedení. 1. září vysvěcen renovovaný 
kostel biskupem dr. Kupkou.
75 let
Roku 1945, 15. dubna vojska Rudé armády 
osvobodila Mutěnice. 23. dubna obnoveno 
vyučování ve škole. V květnu instalována 
ukrývaná busta T.G.M. na kamenný pod-
stavec, těsně u radnice. 1. prosince zřízena 
mateřská školka.

70 let   
Roku 1950, 12. srpna se konala ustavující 
schůze Jednotného zemědělského druž-
stva. Bylo to v tzv. první vlně kolektivizace 
zemědělství. JZD působilo sotva 12 let. Pak 
zaniklo. 15. Září nahrazen pomník TGM 
bronzovou bustou akademického sochaře 
Adolfa Kovaniče a pamětní deskou na průčelí 
radnice.

Zdroj: Mutěnické kroniky

Ing. Jaroslav Mihola

ŠKOLSTVÍ
Sběr papíru

Nejlepší třídy:
1. Kuřátka  1037 kg
2. Berušky  777 kg
3. Motýlci  548 kg
1. IV.B   1 626 kg
2. I.B   1 533 kg
3. V.B   1 517 kg

Nejlepší sběrači ZŠ: 
1. Hajduch Jan Gabriel  V.B  797 kg
2. Maleňáková Stella VI.B  427 kg
3. Gáborová Stela IV.B  336 kg

Ve dnech 15. 10. a 16. 10. 2019 pořádala 
naše škola na hřišti sběr papíru. Tato akce se 
koná každoročně v rámci aktivit ke Dni Země. 
Podzimní sběr byl velmi úspěšný, neboť 
sběrači odevzdali celkem 18 883 kg papíru.

Nejlepší sběrači MŠ:
1. Lamáčková Marie  Kuřátka 196 kg
2. Charuzová Iva Kuřátka  189 kg
3. Konečná Julie Berušky  183 kg

Peníze získané díky sběru budou využity ve 
prospěch žáků.

Mgr. Stanislava Michnová
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Již několik let se na řece Moravě konají 
závody smíšených posádek, tzv. drakobití. 
Každou dračí loď žene kupředu 20 žáků, 
tempo udává bubeník, který sedí čelem 
k ostatním, a loď vzadu kormidluje dospělý 
a zkušený „vodák“.

Letos se závodilo za velmi pěkného poča-
sí. Termín závodů byl dlouho dopředu znám, 
a tak již v červnu jsme vyjeli na první trénink. 

Vše vypuklo v pátek 13. září 2019 v 9 ho-
din. K Přístavišti „U Jezu“ přijelo celkem 
7 škol. Nejprve se odjely rozjížďky, ze 
kterých se postupovalo do dalších bojů. 

Jízda na dračích lodích

Naše škola porazila své soupeře v obou 
rozjížďkách a postoupila do velkého finále, 
ve kterém se utkala se ZŠ Břeclav a se ZŠ 
Vančurova Hodonín. V souboji na 200 m 
nakonec jen asi o 5 m vyhrála ZŠ Hodonín 
před Mutěnicemi a na 3. místě skončila škola 
z Břeclavi.

Našim žákům ke 2. místu blahopřejeme 
a věříme, že to pro ně nebyly poslední „vo-
dácké“ zkušenosti.

Mgr. Milan Kovář
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Letošní podzim patřil svým počasím a tep-
lotami mezi velmi příjemné a teplé období…

Příroda si oblékla pestrobarevný plášť plný 
pastelových a zářivých odstínů žluté, hnědé, 
zelené a červené barvy. Pro toto roční období 
je typické dozrávání různých plodů z našich 
lesů, luk i zahrad. Proč je tedy nevyužít, 
nepoužít pro své potěšení?

Vyhlášení letošního V. ročníku soutěže 
tvoření z přírodnin předcházely otázky:

Vyhlásit v naší škole opět tuto soutěž? 
Budou mít děti nové nápady? Najdou nové 
inspirace?

Budou mít rodiče, prarodiče čas a chuť po-
moci svému dítěti při tvoření, dohlédnout při 
řezání s nožíkem, lepení tavnou pistolí, aby se 
jejich ratolesti nezranily? Půjdou na vycházku 
do přírody, kde společně nasbírají plodiny, 
listy, nashromáždí si materiál k tvoření? 

Odpověď byla jasná:„Jdeme do toho, chce-
me tvořit, baví nás to.“ O tvoření byl ze strany 
dětí opět zájem. Galerie v naší základní škole 
se v říjnu opět rozzářila výrobky žáků 1. – 6. 
ročníku. Soutěže se zúčastnilo asi 50 dětí.

Některé děti se těšily, že jsou již o rok starší 
a že zvládnou výrobek vytvořit úplně samy. 
Samozřejmě bylo poznat, ale vůbec nevadilo, 
když dětem při tvoření pomáhali rodiče či 
příbuzní, kteří byli nápomocni radou, nápa-
dem nebo prakticky. Někteří žáci se sešli 

Pátý ročník soutěže Nejkrásnější výrobek z přírodnin

u někoho z nich doma a tvořili ve dvojicích 
nebo ve skupinkách. Chvályhodné.

Poděkování a pochvala patří všem zú-
častněným bez rozdílu, jak velký a náročný 
výrobek vytvořili. 

Všichni byli odměněni sladkostmi a drob-
nými dárky.

Porota vyhodnotila výherce v několika 
kategoriích.

 
Samostatná práce 
- jednotlivec ( T. Matějka, J. a M. Kuničtí, 

R. Špérová, B. Kuběnová, B. Turzíková, 
D. Kujová, E. a J. Buckovi)

Práce s dopomocí 
– dítě a rodič (Š. Vlašic, L. Jurkovič, L. 

Kotásek, M. Schilk, S. Válková, T. a L. 
Kryštofíkovy, D. Horňáček)  

Třída s největším počtem zúčastněných 
III. A (10 žáků)

Výherci dostali na památku diplom, slad-
kosti a mohli si vybrat z hlavních cen.

Blahopřejeme. Děkujeme. Těšíme se na 
příští rok na vaše nové nápady.

Mgr. Markéta Labudová
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V pátek 25. října se žáci sedmých tříd 
vydali do Mikulčic v rámci projektu Šablony 
II – projektové dny na akci nazvanou Den 
s archeologem.

Celodenní program byl rozdělen přibližně 
do půlhodinových bloků, ve kterých bylo 
dobře namíchané zábavné učení. Nejvíce se 
všichni asi bavili při hře Drveník, kde se há-
zelo klacky s cílem shodit soupeřovy špalíky. 
Nutná byla šikovnost, odhad vzdálenosti, ale 
i postřeh, to když se muselo uskakovat před 
letícím dřevem. Střílení z luku na terč nejprve 
šlo jen některým, ale poslední střely minuly 
terč jen výjimečně. Názorné video ukazovalo 
a popisovalo oblečení z doby Velké Moravy 
a žáci měli možnost si prohlédnout a vyzkou-
šet i repliky některých zbraní. S archeologem 
si žáci hráli na skutečné odborníky, snažili se 
„vykopávat“ předměty a pak hádat, k čemu 
sloužily. Mletí obilí, psaní pomocí hlaholice 

Den s archeologem v Mikulčicích

do voskové destičky, rozdělávání ohně ocíl-
kou nebo vytváření replik pravěké keramiky, 
to vše doprovázelo mnoho smíchu a vtipných 
komentářů. Prohlídka pavilonu s originální-
mi vykopávkami se všem velice líbila. Žáci 
měli spoustu zajímavých postřehů i dotazů 
a pan průvodce se snažil velkou většinu 
zodpovědět.

Jako velké plus je dobré také zmínit pře-
hlídku dravců skupiny Zeyferos. Za krásného 
slunečného počasí nad hlavami létali nád-
herní dravci a návštěvníci se mohli nechat 
unášet jejich rychlostí, majestátností nebo 
ladností. A když si jeden z vypuštěných orlů 
sedl na budovu muzea a nechtěl se vrátit 
k chovateli, trochu mu všichni rozuměli, 
protože čas utekl hodně rychle a nikomu se 
ještě nechtělo jet domů.

Mgr. Lenka Švédová
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Poslední říjnový den se žáci 6. ročníku vy-
pravili do Brna. Cílem jejich exkurze se rámci 
předmětů fyzika a zeměpis stalo Technické 
muzeum v Brně a Hvězdárna planetárium 
Brno. Podle časového harmonogramu smě-
řoval autobus plný dětí nejdříve do muzea. 

Velké a prosklené prostory zaujaly, ale 
nejvíce potěšila technická herna. V ní si 
každý našel svůj koutek, ve kterém se 
zábavnou formou seznámil s různými zá-
kony fyziky i jejich technickými aplikacemi. 
Škola střídala školu, a tak zbývající čas 
žáci strávili ještě prohlídkou sbírkových 
exponátů, především aut a motocyklů.                                                                                                                 
Poté už je čekala další kulturně - vzdělávací 
instituce, která v sobě spojuje hvězdárnu 
a planetárium. V pořadu Zrození planety se 
vydali po stopách stvoření, nahlédli do tajů 
sluneční soustavy i vzdálenějšího vesmíru. 
Součástí představení byla také prohlídka 

Cesta za poznáním do Brna

hvězdné oblohy a Měsíce. 
V ten den nikdo ze žáků nechyběl. A jestliže 

cesta tam byla poznamenána nedočkavostí, 
zpět zase spokojeností.

Mgr. Marcela Stupavská

Malí cyklisté -  dopravní výchova ve 4. ročníku

Dopravní výchova má v základních školách 
své nezastupitelné postavení a významné 
opodstatnění. Především proto, že nejvíce 
ohroženou věkovou kategorií účastníků 
provozu na pozemních komunikacích jsou 
právě děti.

Provoz na našich ulicích a silnicích je čím 
dál hustší, a tedy i nebezpečnější. Se samo-
zřejmostí se v současné době v provozu na 
veřejných komunikacích setkáváme převáž-
ně s dětmi, které se pohybují na kolečkových 
bruslích, malých koloběžkách, na kolech 
i skateboardech při cestě do školy i ze školy. 
Stávají se tak účastníky provozu na pozem-
ních komunikacích, a proto je podstatné je 
včas seznamovat s možnými riziky i pravidly 
při pohybu.

Důležitým obdobím v životě mladých cyk-
listů je právě desátý rok jejich života. Smějí 
jezdit po silnici již bez doprovodu rodičů. Toto 
právo s sebou nese především schopnost 
přijmout odpovědnost spočívající v zajištění 
vlastního bezpečného pohybu v dopravě. 
Aby se na silnici uměli správně chovat a ori-
entovat, zúčastnili se naši čtvrťáci výuky 
dopravní výchovy. Tyto kurzy pravidelně za-
jišťují pro naši školu strážníci Městské policie 
Hodonín. Vždy na podzim a v jarním období 
k nám přijíždějí a seznamují žáky s pravidly 
silničního provozu pro cyklisty, s první pomo-
cí a dopravními značkami. 

V letošním školním roce nás strážníci 
navštívili již v měsíci říjnu. První části výuky 
byla teoretická a probíhala na naší škole ve 
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čtvrtých třídách. Zde se žáci podrobněji se-
známili s pravidly pro cyklisty, první pomocí, 
správnou výbavou jízdního kola, s významem 
bezpečnostních pomůcek při jízdě na kole, 
dopravními značkami, a to vše s názornými 
ukázkami na interaktivní tabuli. Na závěr 
školáky čekal malý zkušební test s otázkami 
z bezpečnosti silničního provozu. 

Druhá část výuky se uskutečnila na do-
pravním hřišti v Hodoníně, na které se všichni 
moc těšili. Zde museli naši žáci, cyklisté, 
ověřit svoje praktické zkušenosti v jízdě na 
kole, plynulosti v silničním provozu a jízdu 
zručnosti po dopravním hřišti. Ne každému 
se však podařilo zvládnout bezchybnou jízdu 
na kole, správně reagovat na křižovatku, 
projet jednosměrkou, kruhovým objezdem 
a silnicemi s dopravními značkami na tomto 
hřišti. Občas musel zasáhnout pan policista, 
zastavit dopravu a vysvětlit, jakého dopravní-
ho přestupku se cyklisté dopustili. Bohužel 
se dostalo i na trestné body. Z dopravního 
hřiště jsme odjížděli s elánem a nadšením 
z nových informací, zkušeností, které se 

budeme snažit uplatnit na cestách v silničním 
provozu.

Na jaře nás opět čekají hodiny dopravní 
výchovy a setkání s městskou policií. Ze 
všech sil se budeme snažit upevnit a procvi-
čit nově získané vědomosti, abychom se stali 
dobrými účastníky silničního provozu a mohli 
získat na závěr této druhé lekce malý řidičský 
průkaz cyklisty.

Mgr. Gabriela Komínková

Čtvrťáci v knihovně v Hodoníně

Žehlíte? Podařilo se vám někdy žehličkou 
připálit tričko či košili? Nebo dokonce svá-
teční ubrus po babičce? Přesně to se stalo 
hrdince knížky Iwony Chmielewské Klopot, 
do češtiny přeloženo Potíž. 

Právě povídání o této - tak trochu jiné - 
knížce a o její polské autorce si pro žáky 
IV. B připravila paní Hýbnerová, knihovnice 
dětského oddělení Městské knihovny v Ho-
doníně. Rozehrála s dětmi hru plnou fantazie 
a představ, co by se v takovém otisku žehličky 
na ubruse mohlo skrývat. A že nápady našim 
dětem opravdu nechybí! Stačilo dokreslit pár 
čar a objevil se třeba trpaslík, raketa, kostel, 
kočka, sova, květina, světlo nad stolem… 

Povídali jsme si i o další autorčině knížce 
s názvem Jedna, dva, tři, čtyři, ale v rámci 
návštěvy knihovny jsme zhlédli i výstavu dět-
ských ilustrací ke knížce Ester Staré A pak 
se to stalo, nakoukli jsme do nově otevřené 
„zašívárny“, která je zařízena a vybavena přes-
ně podle potřeb všech - náctiletých, kterým je 
určena. V neposlední řadě děti „prošmejdily“ 
police s knížkami a začetly se do té, která je 
upoutala. A že jsme se tam nejeli jen podívat, 
o tom svědčí knížky, které si děti vypůjčily, aby 
si rozečtené příběhy dočetly doma.  

A ještě drobnost na závěr: Cesta autobu-
sem či vlakem, běžnou linkou, ve dvaceti 
lidech…? Někdo si to ani neumí představit. My 
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už jsme se žáky naší školy takové cestování 
zvládli mnohokrát a až na jednu zapomenutou 
mikinu v autobuse nebyl nikdy žádný problém. 
Ba naopak, lidé si všímají, že se děti chovají 
slušně, pozdraví, nejsou hlučné… Vždycky 

nás potěší, když se zeptají, z jaké školy jsme, 
kde mají tak šikovné děti… A my s hrdostí 
řekneme, že v Mutěnicích!

Mgr. Jitka Olexová

Výprava do Anthroposu

V rámci Šablon „Projektový den mimo 
školu“, vyrazili žáci čtvrtého a pátých ročníků 
do Pavilonu Anthropos v Brně, kde měli již od 
září zajištěnou lektorovanou prohlídku. Tato 
výprava za pravěkým člověkem připadla na 
čtvrtek 28. 11.

Pavilon Moravského zemského muzea 
nás přivítal příjemnou atmosférou a hned od 
prvního okamžiku všechny pozitivně navnadil. 
U vstupu totiž na děti čekaly nejen kostry 
jeskynního medvěda, ale i stánek plný lákadel 
v podobě sladkostí a občerstvení. Po krátkém 
odpočinku na nás už čekal milý lektor, který 
se dětem plně věnoval, trpělivě odpovídal na 
jejich zvídavé otázky a všechny překvapoval 
zajímavými informacemi. Žáci měli možnost 
zhlédnout kosterní a archeologické vykopáv-
ky, seznámit se s vývojem primátů a procesem 
hominizace, životem předchůdců současné-
ho člověka a jeho životními podmínkami.

Celá výprava za poznáním byla nejen po-
učná, ale i velmi příjemná, neboť naši žáci 
prokázali nejen své znalosti, ale také od za-
městnanců muzea sklidili velkou pochvalu za 
své vzorné chování. A jak vnímali celou akci 
naši žáci? Tady jsou některé jejich postřehy.

Karolína: „Líbilo se mi, jak nám lektor 
vyprávěl o mamutech a jejich životě i o jejich 
velikosti. Byli to obři. Některé mamutí kly 
měřily až 4 metry!“

Nella: „Včera jsme byli v Anthroposu. Moc 
se mi tam líbilo. Nejvíc se mi líbil mamut, kostry 
opic a venuše.“

Lukáš: „Na výletě se mi líbily vzácné arte-
fakty. Dostal jsem hodně informací o zajíma-
vostech, co jsem nevěděl.“

Honza: „Anthropos je nádherné muzeum 
pravěku. Nejvíc se mi líbil mamut, pazourky, 
kostry zvířat a jeskynní malby. Suprové bylo, 
že jsme si mohli na konci prohlídky vyfotit věci, 
které nás zaujaly. Doufám, že si tam někdy 
ještě zajedu.“

Mgr. Irena Zajícová 
a žáci 5. ročníku
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Z mimoškolní činnosti

V letošním školním roce pracují v naší škole 
tři oddělení školní družiny a jedna třída školního 
klubu. Ve všech třídách pracujeme podle ŠVP 
s názvem Volný čas aktivně. Kromě pravidelné 
činnosti v jednotlivých třídách pořádáme každý 
měsíc také nějakou společnou akci. V novém 
školním roce jsme se i v mimoškolní činnosti 
zapojili do projektů Šablony II, v rámci kterých 
máme možnost nabídnout dětem aktivity s od-
borníky z různých oblastí nejen ve škole, ale také 
mimo naši obec.

A co už se nám podařilo realizovat? Pro mimo-
školní výchovu máme k dispozici deset iPadů, na 
kterých si děti mohou procvičovat nejen učivo, 
ale využíváme je i při různých logických hrách, 
dopravní výchově, k nahrávání krátkých videí 
z naší činnosti apod.

Začátkem teplého podzimu jsme pro děti ze 
Světlušek a Včeliček uspořádali akci s názvem 
Nevšední sportovní odpoledne.

Společně jsme se vydali na školní hřiště a tam 
rozdělili děti do dvou týmů. Soutěžilo se v mnoha 
disciplínách, jako např. v kuželkách, vybíjené, 
kopané, poprvé jsme si vyzkoušeli štafety s mí-
čem, kolíkem a také neméně oblíbené skoky 
do pískoviště.

Děti hry braly velmi vážně, soutěžily mezi 
sebou s velkým nasazením a vervou. I přes 
slunečné odpoledne a na přicházející únavu, 
kterou začaly brzy pociťovat, byly děti velmi 
šikovné a nezapřely sportovního ducha.

Cílem bylo děti naučit komunikaci mezi sebou, 
dále spolupracovat, podporovat se a povzbuzo-
vat. I když tým nebyl úspěšný, nevysmívat se, 
zkrátka hrát FAIR PLAY. Myslím, že se nám to 
i dařilo. Abychom ale byli stoprocentně úspěšní, 
musíme ještě na sobě zapracovat.

Po ukončení sportovního odpoledne jsme 
vyhlásili vítězné družstvo a vítěze jednotlivců. 
Dětem byla rozdána zasloužená odměna a už se 
všichni těší na další setkání se sportem.

Podzimní společnou akcí třídy Sovičky a škol-
ního klubu byla říjnová Drakiáda. Počasí nám 
velmi přálo a my se mohli těšit z teplého, přesto 
však větrného týdne. Každý vhodný den jsme 
vyběhli na hřiště před školou a zkoušeli, který 
z draků vyletí nejvýše a zda je již vítr dostatečně 
silný, aby udržel všechny příšerky ve vzduchu. 
Čtvrteční přehlídka draků pak byla vyvrcholením 
celého týdne. Po obloze se proháněli draci jak 
ručně vyrábění, tak dovezení ze zahraničí, draci 
malincí i ti, kteří zabírali polovinu oblohy. Někteří 
létali pěkně vysoko, některým se nechtělo. 
Přesto jsme si společně užili velkou spoustu 
legrace. Těšíme se, až se společně sejdeme 
na další akci!

V předhodovním čase navštívila školní druži-
nu mladá nadějná výtvarnice lidových krojů 
Kristýna Homolová.

S dětmi v oddělení Včeliček a Světlušek si 
povídala o tom, jak se vlastně k výrobě krojových 
součástí dostala. Původně vůbec neuvažovala, 
že by se do kroje někdy oblékla. Když se před 
dvěma lety přistěhovala do Mutěnic, kroj ji natolik 
zaujal, že si ho postupně z velké části sama vy-
robila. Nyní se výrobě kroje začíná plně věnovat 
a snaží se shromažďovat dostupné materiály 
o původním Mutěnickém kroji.

Kristýna dětem předvedla, jak se takové kro-
jové mašle malují. Vysvětlila jim, že záleží na tom, 
jak a kde se která barva použije, že i toto má své 
zákonitosti. Děti její vyprávění pozorně sledovaly, 
samy si vyzkoušely malování ornamentů a poté 
ji zahrnovaly spoustou otázek. S Kristýnou jsme 
všichni společně strávili velmi příjemné odpole-
dne. Je vidět, že tuto práci Kristýna dělá s nad-
šením a láskou. Kéž by se i nadále předávaly tyto 
vzácné klenoty lidového umění ze starší generace 
na generaci mladou.

V závěru měsíce listopadu navštívily děti ze 
školního klubu a třídy Sovičky interaktivní výstavu 
s názvem Poznávej se, kterou pořádá Místní 
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akční skupina Jižní Slovácko v Hodoníně. K vidění 
i vyzkoušení bylo velké množství exponátů, které 
si pořadatelé vypůjčili ze zábavně vzdělávacího 
science centra IQ Landia Liberec.

Zábavnou formou si zde žáci vyzkoušeli na 
různých exponátech, jak funguje náš zrak, sluch, 
hmat, koordinace pohybu a jak nás naše smysly 
dokáží někdy klamat. Hodně legrace se užilo 
u různě vypouklých zrcadel, napsat slovo Brailo-
vým písmem se podařilo jen někomu, ale každý 
si na výstavě našel něco, co ho opravdu zaujalo. 

Cestou si žáci ještě připomněli některé znalosti 
z oblasti dopravní výchovy, vyzkoušeli si cestování 
vlakem a u pomníku T. G. Masaryka si zopakovali, 
co vše  víme o našem prvním prezidentovi.

Takový byl barevný podzim ve školní družině 
a školním klubu. O tom, co pro děti ve volném 
čase připraví paní Zima, vás budeme informovat 
v dalším vydání zpravodaje.

Vychovatelky ŠD a ŠK

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
v základní škole pro žáky 1. stupně

Termín: 29.6. – 3.7.2020
Téma: TÝDEN MEZI INDIÁNY

Přihlášky a bližší informace dostanou 
děti v měsíci únoru 2020
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Řekla Kača Barce: „Nechme toho tance …“

Rok utekl jako voda a přišel opět listopad 
a s ním i tradiční Kateřinské hody. Děti 
z mateřské školy se na hody moc těšily. Již 
od pondělí přibíhaly do třídy s radostným 
voláním: „Paní učitelko, paní učitelko, na 
hřišti jsou kolotoče!“

Téměř všechny činnosti v tomto týdnu 
byly podřízeny hodovým tradicím. Děti si 
povídaly nad obrázky krojů, seznamovaly se 
s jejich jednotlivými částmi, lidovými názvy, 
a dokonce měly příležitost si kroj vyzkoušet. 
Zhlédly průvod stárků, stárek a krojovaných 
na interaktivní tabuli. Zpívaly tradiční hodovní 
písničku Tluču, tluču otevřete. Prozradily, 
jaké je jejich oblíbené hodovní jídlo a naučily 
se další písničky, básničky, říkadla souvi-
sející s tématem. Ve dvojicích si zatančily 
vrtěnou, při písni Ztratila jsem fěrtůšek, Vrť 
sa dívča. Učily se juchat i cifrovat. 

Ale ani ruce nezahálely. Nástěnky v šat-
nách se brzy zaplnily krásnými výtvory. Ne-
chyběly malované, vyšívané, krojové mašle, 
kapesníčky, kordulky nebo čižmy. Děti také 
zkoušely napéct hodové koláče. Sice jen 
z plastelíny, ale přesto se snažily tak, jako by 
byly z toho nejlahodnějšího těsta. Při práci si 
mohly odříkávat veselou říkanku: 

Jedna Kača, dvě Kače,
pékly spolem koláče. 
Jedna si jich chválila,
druhá si jich spálila. 

Téměř každá vycházka během týdne 
směřovala k hřišti před základní školou, kde 
děti nadšeně sledovaly konstrukci kolotočů 
a vybíraly si, na kterém se určitě svezou. Při 
vycházce jsme nezapomněli zajít ani před 
radnici a prohlédnout si máju z blízka. A jak 
krásně se pod ní juchá!

Podle výše zmíněné pranostiky jsme ve 

čtvrtek v naší školce mohli potkat i Kaču, 
která pohostila kamarádku Barku. Barka 
přijela na návštěvu z nedalekých Dubňan 
a jako správná přespolanka prošmejdila 
celý dům a zkontrolovala, zda Kača má vše 
na hody připravené. Viděli jsme vysmýčené 
pavučiny ze všech koutů domu, krásně vyšitý 
šátek ke kroji i napečené koláče, které dětem 
moc chutnaly. Děti se při tomto dramatickém 
představení seznámily i s lidovým nářečím, ve 
kterém Kača s Barkou vedly svůj rozhovor, 
a nakonec se naučily několik šprýmových 
říkadel a společně si s paní učitelkami za-
tančily za zvuku cimbálové muziky. 

Celý předhodovní týden byl zakončen 
pátečním společným zdobením a stavěním 
máje. Jako každoročně jsme přivítali mutě-
nickou chasu, která májku přinesla, pomohla 
dětem se zdobením a postavila ji. Nakonec 
jsme si pod májkou společně zatančili a za-
zpívali. 

A jako třešničku na dortu si děti vychutnaly 
pozvání ke kolotočům. Podle rozzářených 
dětských očí bylo poznat, že si to náležitě 
užívaly. A ani sychravé počasí jim na jejich 
radosti neubralo. 

Lenka Trávníková
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KULTURA

Jízda Prvorepublikovým odpolednem

V sobotní podvečer 19. října připravilo Rodin-
né centrum ŽOFKA pro příznivce období První 
republiky a další diváky program v KD, jehož 
hlavním hostem byl Petr Varmuža a jeho Eager 
swingers se sólisty. Koncertní vystoupení toho-
to orchestru se neslo v duchu swingu a jiných 
hudebních žánrů populární a filmové hudby.

Motivem celého vzpomínkového odpoledne 
byla železniční doprava mezi dvěma světovými 
válkami. Parní vlak se objevil už na plakátech 
a slosovatelné vstupenky měly tvar jízdenky, 
kterou hned u vchodu zkontroloval pan kon-
duktér (pro mladší ročníky pan průvodčí). O je-
dinečné uvítání se stejně jako vloni postarali 
manželé Rylkovi. Tentokrát příchozí vítala vedle 
pana průvodčího také živá socha prvorepub-
likové cestovatelky. Z druhé strany u vchodu 
byly vystaveny modely dvou železničních se-
stav s lokomotivami vyráběnými ve dvacátých 
a třicátých letech 20. století.

Sál byl vyzdoben kopiemi dobových fotografií 
a výpisem z dokumentů mutěnického nádraží 
mezi dvěma světovými válkami. Členky spol-

ku, taneční páry swingových klubů a několik 
dalších nadšenců obléklo dobové kostýmy. 
I všem ostatním však byla nabídnuta možnost se 
pomocí dobových kostýmních doplňků přistrojit 
a ve fotokoutku si pořídit originální fotografii.  

Odpoledne pokračovalo vystoupením míst-
ních mažoretek, a tak se dějiště programu 
rozšířilo z pódia i na taneční parket, na kterém 
se poté v podání hostů tančil swing a díky 
manželům Panákovým z Dubňan, vedoucím 
tamějšího Swing teamu, nechyběla ani drobná 
taneční lekce pro místní swingové začáteční-
ky, kteří si přímo na parketu mohli vyzkoušet 
základní kroky tohoto tance. Občerstvení se 
podávalo u baru a díky obsluze hostesek i přímo 
mezi posluchači.   

Příjemný podvečer navodil vzpomínku na 
podobný pořad, který se v minulém roce velmi 
vydařil, a který byl součástí oslav stoletého 
výročí vzniku Československé republiky.

Petr Plchut
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Předhodové zpívání 2019

Již čtvrtým rokem začínají tradiční sva-
tokateřinské hody v Mutěnicích již v pátek, 
a to předhodovým zpíváním našich Mužáků 
z Mutěnic.

V letošním roce to bylo 22.11.2019 od 
18.00 hodin v sále kulturního domu, kde 
se v pestrém programu představili jak naši 
mužáci, tak jejich hosté. Jmenovitě to byl 
ženský sbor Dubňanské drmolice, mužský 
sbor ze Svatobořic-Mistřína, jako sólisté či 
v duetech Lenka Vrbová a Renata Konečná, 
Patrik a Milan Mrázovi, Vladimír Trávník a jako 
speciální host i duet, který je známý i z televiz-
ních obrazovek, Jitka Balátová a Jan Grmolec. 

Již tradičně se zahájení pořadu ujala do-
provázející cimbálová muzika Lašár z Velkých 
Pavlovic s primášem Kájů Kosíkem, která vždy 
dokáže navodit příjemnou atmosféru. Muzika 
si zahrála také v průběhu večera, kdy předsta-
vila ve „světové“ premiéře také jeden kus, při 
kterém vyměnili muzikanti klarinet za trošku 
větší nástroj – fujaru. Tento netradiční vstup 
byl po zásluze odměněn velkým potleskem.

Jako první se představil se svými písněmi 
domácí mužácký sbor, po kterém přišli na 
řadu první hosté – členky sboru Dubňanské 
drmolice a nám dobře známé Lenka Vrbová 
a Renata Konečná, které si ve své písni 
„postěžovali na starého muža“. Po nich se 
k nim přidali další členky Drmolic se svým 
pásmem písní.

V následující části programu se zpěvem 
předvedli právě Jitka Balátová a Jan Grmolec 
s krásnou sadou písniček, z nichž některé byly 
z dílny nám známého Jary Nováka. 

Poté je na pódiu vystřídal mužský sbor ze 
Svatobořic-Mistřína, který zazpíval i písně 
známého skladatele lidových písní, svého 
rodáka a bývalého člena sboru pana Jaromíra 
Měchury.

Následoval duet Patrika a Milana Mrázo-

vých, kteří zazpívali píseň Ťažko ste mamičko 
synka chovala, a po nich přišel na podium 
Vladimír Trávník s písní Ked zakvitel vinohrad.

To už se k nim přidal ale opět místní sbor 
mužáků se závěrečnou sadou písní. 

Po závěrečném slovu moderátora byli po-
zváni na podium všichni účinkující a společně 
s posluchači si zazpívali píseň Jožulky Uhra  
Zpívali mužáci pod kaštanem.

Tím skončil večer předhodového zpívání. 
Mužáci z Mutěnic děkují tímto všem zúčast-
něným sborům i sólistům za to, že přijali 
pozvání k nám do Mutěnic. Také děkují všem 
příznivcům lidového zpěvu, kteří přišli si užít 
páteční předhodový večer a v neposlední 
řadě patří dík i obci Mutěnice za celoroční 
podporu.

Dovolte, abych vám všem, jménem muž-
ského sboru Mužáci z Mutěnic, popřál klidný 
adventní čas a radostné a milostiplné prožití 
svátků narození Spasitele.

Současně bych vás rád pozval i na Vánoční 
koncert, který budou mužáci spolupořádat 
v sále KD dne 22.12.2019 od 18.00 hodin.

Za Mužáky z Mutěnic
Milan Mráz
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Kateřinské hody 2019

Mnozí z vás jistě ví, že se v říjnu v Mutěni-
cích konalo Zahrávání hodů. K čemu takové 
Zahrávání slouží? Vzhledem k tomu, že 
máme Kateřinské hody týden před adventní 
nedělí, nebylo by výhodné, stavět hodovou 
máju např. v pátek před hody. Proto naši 
předchůdci vymysleli měsíc před hody tzv. 
Zahrávání hodů, při kterém probíhá stavění 
hodové máje. Zároveň tím začíná velká pří-
prava na hody.

Letošní Zahrávky jsme si mohli užít 26.10. 
Začali jsme průvodem od kostela směrem 
ke KD, kde poté probíhala taneční zábava 
s DH Bojané.

Zahrávkami však celé přípravy nekončí. 
Týden po Zahrávkách dali naši kluci všechny 
síly dohromady a vydali se do ulic posbírat 
kovošrot.

A co by to bylo za hody bez pořádných 
diváků? Zorganizovali jsme proto již tradiční 

zvaní na hody, kdy jsme spolu s dechovou 
hudbou zvali občany Mutěnic.  

Když se řekne hody, někdo si představí 
ohromné kolotoče a mnoho stánků s perníč-
ky a cukrovou vatou. Stárci a chasa ovšem 
hody vidí zcela jinak. Vidí akci, na kterou se 
těší a připravují celý rok. Vidí krásné kroje, 
dechovku a dlouhé průvody obcí. A jedny 
takové hody u nás proběhly od 22. 11. do 
26.11. 

V pátek jsme hody odstartovali předhodo-
vým zpíváním našich Mužáků a v sobotu se 
mohli všichni bavit s hudební skupinou Los 
Playboys. 

Hodová neděle je ze všech dnů ten nejdů-
ležitější. Nejdřív jsme se všichni sešli v 10 ho-
din na mši svaté a poté jsme se ve 14 hodin 
vydali průvodem pro stárky Martina Hanáčka, 
Kryštofa Pátera, Adélu Froňkovou a Pavlínu 
Mokrušovou. Po úspěšném zodpovězení 
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všech otázek od pana místostarosty nám 
bylo uděleno povolení hodů a my jsme se tak 
mohli přesunout na sál, kde následovalo sólo 
stárků a nástupy přespolních krojovaných. 
Večerní zábavu jsme si užili s DH Túfaranka. 

Hodové pondělí patří především našim 
mutěnským dětem. Za doprovodu DH Bojané 
jsme se v 15:30 sešli na dolním konci a poté 
jsme se průvodem přesunuli do KD, kde již 
tradičně proběhlo Kateřinské sólo. Večer 
pak patřil mutěnským ženáčům, kterým jsme 
věnovali krásné ženáčské sólo.

Hodový maraton jsme zakončili v úterý, 
kdy se mutěnská děvčata převlékla za kluky 
a vymyslela písničku, aby tak všem shrnula 

a připomněla celý chod nejen hodů. Poté se 
už všichni bavili u parádních scének. Mohli 
jsme vidět zmrtvýchvstání Michaela Jackso-
na s jeho zombíky, Limonádového Joea, 
stínové divadlo, ve kterém holky ztvárnily 
chod hodů a známý televizní pořad Věřte 
nevěřte. Celým večerem nás provázela DH 
Lácaranka.

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem 
sponzorům, ale hlavě obci Mutěnice za mož-
nost uskutečnit tyto tradiční hody.

Stárci a stárky 2019
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Co jsou Vánoce?

Narozením Božího dítěte se počítá nově 
čas tohoto světa, tak jedinečná a významná 
událost přišla do života všech lidí. Proto, 
jak většina lidí definuje, jsou Vánoce nej-
krásnější a nejradostnější svátky. Dva tisíce 
let uběhly a my si mnozí klademe znovu 
otázku: co jsou vánoce?. Skutečnost 
davového šílenství při nákupním shonu, 
nervozita a stres, nahánění chybějícího 
klidu. Ukojit své smysly chuťové, slucho-
vé a svých oči a další, které člověk má 
a tím se utěšovat? A co dál? Následující 
skutečný příběh nám může odpovědět na 
naši otázku.

Těsně před Štědrým dnem došlo v naší 
rodině k vážné hádce. Maminka s tatín-
kem se proto rozhodli, že Štědrý večer 
nebudeme slavit vůbec. V našem domě 
nebylo klidu. Ach, jak to bylo těžké! 

V jednu chvíli jsem šla do svého pokoje, 
protože jsem ten křik už nemohla snést. 
Ucítila jsem v sobě velmi silný hlas, kte-
rý mě naléhavě prosil, abych se začala 
modlit. Když jsem přišla do pokoje, ne-
mohla jsem si pomoct a klekla jsem na 
kolena. Téměř jsem nedokázala začít, ale 
pak jsem nemohla přestat! A to proto, že 
do mého ztrápeného srdce začal poma-
ličku proudit pokoj. 

V té vánoční noci jsem opravdu cítila 
porodní bolest. Byla jsem v srdci sku-
tečně přesvědčena, že se u nás narodí 
Ježíš. Byla jsem překvapená, protože čím 
víc jsem se modlila, tím víc křik v našem 
domě utichal. Po nějaké době jsem vy-
šla ze svého pokoje a cítila jsem v sobě 
vnitřní pokoj. Moji rodiče i oba bratři byli 
doma, ale nikdo neřekl ani slovo. Po 
celou dlouhou hodinu bylo velké ticho!

Cítila jsem, že tento vnitřní pokoj pře-
chází postupně na ostatní. Ano, viděla 
jsem, že se začali modlit. A také já jsem 
dál prosila o Pokoj do naší rodiny…

Ticho trvalo více než hodinu, když tu 
náhle můj bratr Karel poprosil o odpuš-
tění. Ach, jak neobyčejná to byla chvíle! 
A také jaká křehkost, jaká laskavost mezi 
námi! A bylo mu odpuštěno. Také já jsem 
poprosila o odpuštění, pak i můj druhý 
bratr a tatínek.

Ach, byla to tak krásná vánoční noc! 
Opravdu jsme spatřili Spasitele. A ukázal 
nám, že jedině usmíření, stále, znovu 
a znovu, nám dává život, společenství, 
pokoj, lásku! Samozřejmě jsme pak za-
čali oslavovat příchod Ježíška, společně 
jsme se modlili, všichni jsme byli vysvo-
bozeni! A byly to Vánoce, jaké jsme nikdy 
předtím nezažili. Romy (16 let)

Narozené Dítě vztahuje k nám ruce, 
potřebuje bezpečí, něhu, cítit lásku. Vez-
meme ho s radostí do náruče, potažmo 
do svého života? Narozený Boží Syn chce 
být s námi v každé rodině především u nás 
v Mutěnicích. To je jediný důvod jeho naro-
zení, sdílet s námi život. Toto jsou Vánoce!

Takové vám všem ze srdce přeji. 

P. František
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Správný vánoční betlém se neobejde bez 
roztomilého oslíka. Šedivý ušatec společ-
ně s volkem zahřívá malého Ježíška svým 
dechem. 

Jesličky nejsou jediným místem, kde se 
prokazatelně Ježíšek setká s oslem. Podle 
Bible na něm již dospělý Ježíš slavnostně 
vjíždí do Jeruzaléma. Z našeho pohledu by 
bylo asi logičtější, kdyby si na tak důležitý 
počin vzal koně. A také u jesliček by kůň vy-
padal důstojněji. Jenže v biblických dobách 
byl osel mnohem významnějším zvířetem.

Osel byl „koněm chudých“. Ve starově-
kých kulturách byli domácí osli nenahra-
ditelnými pomocníky lidí. V poměru ke své 
velikosti jsou mimořádně silní a především 
vytrvalí a přitom skromní a nenároční. Lidé 
je využívali k nošení nákladů i k tahu, jezdili 
na nich, byli zdrojem masa a mléka. V oblas-
tech Středního východu byli užitečnější než 
koně, protože lépe snášeli zdejší polopoušt-
ní podmínky. Koně byli navíc vzácní a drazí. 
Mohla si je dovolit jen šlechta a využívali se 
hlavně ve válkách.

Osel je jakýsi ostražitý samotář. Přes 
veškerou užitečnost a popularitu se oslům 
nedostalo moc velkého ocenění, spíš na-
opak. Tak se stal osel symbolem hlouposti 
a tvrdohlavosti, jeho dlouhé uši, které mu 
v pouštích slouží jako chladiče, vzbuzují 
posměch. Leckdy je také u lidí vnímán jako 
zvíře se špatnou povahou, zákeřné, ba i zlé.

Kde se ta špatná pověst vzala? Příčinou je 
neznalost, lidé si neuvědomují, že charakter 
oslů je dán způsobem života jejich divokých 
předků. Aby se ve skromných pouštních 
podmínkách uživili, žijí samotářsky nebo jen 
v malých skupinách. Musí se tedy spoléhat 
hlavně sami na sebe. Sami vyhodnocují 
stupeň nebezpečí a vyhýbají se predátorům. 
Jsou proto mnohem ostražitější a nedůvěři-

vější než koně ve svých stádech.
Osel je chytr ý mazlíček. Opatrnost 

a nedůvěřivost zůstala oslům i po jejich do-
mestikaci. Zdomácněním nepřišli o „vlastní 
hlavu“. Dokud se sami nepřesvědčí, že si-
tuace před nimi je opravdu bezpečná a nic 
jim nehrozí, nic s nimi nehne – ani nadávky, 
ani rány. Ale pokud si chovatel získá důvěru 
svého oslíka, ukáže se jeho skutečná pova-
ha. Stane se z něj mírné a inteligentní zvíře 
ochotné se učit, je přátelské a hravé. Proto 
v posledních letech osli „povýšili“ z ryze 
užitkového zvířete do kategorie domácích 
mazlíčků. Zato v chudých oblastech třetího 
světa je osel stále ještě nejrozšířenějším 
pracovním zvířetem.

Domácí osli jsou proti jiným hospodář-
ských zvířatům poměrně mladí – zdomácněli 
asi před 5 tisíci lety (například ovce a kozy 
před 9 tisíci lety). Chovat je nejspíš začali 
nubijští pastevci, v jejich stádech nahradili 
pracovně voly. Osli jsou totiž rychlejší než 
voli a snáze překonávají dlouhé vzdálenosti. 
Navíc nejsou jako voli přežvýkavci, takže 
netráví spoustu času „žmouláním“ potravy. 
Zdomácnělí osli se z Afriky rychle rozšířili 
do Středomoří a blízkovýchodní Asie. Nej-
většího rozvoje a dalšího šlechtění se do-
čkali v Mezopotámii. Dnes existuje na celém 
světě množství jen krajových plemen, která 
se liší velikostí, délkou a zbarvením srsti.

Ing. Jaroslav Mihola

K vánočním svátkům. Proč stál oslík u jesliček?
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Bohoslužby - Vánoce 2019

Neděle 22.12. 4. neděle adventní 7:30 
10:30

Úterý 24.12. Štědrý den - poslední rorátní mše
Vigilie Narození Páně - v noci 
1. mše sv. vánoční tzv. „Půlnoční“

7:30 
22:00

Středa 25.12. Slavnost Narození Páně
Hod Boží vánoční

7:30
10:30

Čtvrtek 26.12. Svátek sv. Štěpána
Druhý svátek vánoční

7:30
10:30

Pátek 27.12. Svátek sv. Jana, evangelisty
Žehnání vína v kostele 18:00

Sobota 28.12. Svátek sv. Mláďátek 
Mše sv. pro děti - nejmenší 16:00

Neděle 29.12. Svátek Svaté rodiny
Obnova manželských slibů

7:30
10:30

Úterý 31.12. Sv. Silvestra
Mše sv. na zakončení občanského roku 15:00

Středa 1.1.2020 Slavnost Matky Boží P. Marie
Nový občanský rok 2020

7:30
10:30

Pondělí 6.1.2020 Slavnost Zjevení Páně - Epifanie
Žehnání vody, kadidla a křídy a zlat. př.

7:30
10:30

Neděle 12.1.2020 Svátek Křtu Páně 
Končí doba vánoční

7:30
10:30

Poznámka: V tabulce pro nedostatek místa nejsou uvedeny všechny mše sv. vánoční ve všední 
dny před a po. 1. lednu 2020
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Plesová sezona 2020 v Mutěnicích 

Datum  Ples   Pořadatel  Hudba

18. ledna Krojový ples  KDU-ČSL Mutěnice Zlaťanka

25. ledna Galavečer FK  FK Mutěnice  Nine Orchestra

8. února Školní ples  KRZŠ Mutěnice  Los Playboys

16. února Dětský krojový ples DCM Fanynka Horenka a DCM Fanynka

22. února Hasičský ples  SDH Mutěnice Husý kůže

29. února Vinařský ples  Búdy Mutěnice Los Playboys/CM Slovácko ml.

 Obec Mutěnice zve občany 

ve středu 25. prosince 2019 v 15 hodin 
na společné 

SETKÁNÍ U JESLIČEK
V programu vystoupí:

Svatá rodina s archandělem Gabrielem
MS Mužáci z Mutěnic

 Chrámový sbor z kostela sv. Kateřiny v Mutěnicích
Mutěnská chasa

DFS Mašlička a Súček

Dále budou připravena:

zvířátka pro děti ze Zoo Hodonín, 
tradiční teplé nápoje od vinařského spolku.

Případné finanční i věcné dary budou použity na charitativní účely.

Krásné a pokojné svátky vánoční!
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ORGANIZACE V OBCI

Divadelní spolek Mutěnice

Divadelní představení – Divá Bára

Narodila se chudým rodičům. Maminka jí 
brzy po porodu zemřela, a tak vyrůstala jen 
s tatínkem. Ten ji naučil všemu, co sám uměl. 
Z celého srdce ji měl rád. Ano, bylo to přece 
jeho jediné dítě. Jenže lidé z vesnice to viděli 
jinak. Její odvahu a nespoutanost považovali za 
odlišnost, kterou nedokázali přijmout. Společ-
nost ji nepřijala, a dokonce byla lidmi nazývána 
jako divá. Měla však kamarádku Elišku. Jejich 
přátelství bylo opravdové a jedna druhé byla 
oporou. A tak, když Elišce chtěli dát za muže 
pana správce z vedlejší vesnice, kterého si 
ona však vzít nechtěla, udělala odvážný skutek. 
Elišce tím pomohla a rozhodně nelitovala, ale jí 
samotné byl uložen za tento čin trest. Trest, na 
kterém se domluvili lidé z vesnice. 

A víte, jak to celé dopadlo? Vy, co jste se byli 
podívat na naše nové představení hry Divá Bára, 
to jistě víte, protože právě tento příběh sehrál náš 
Divadelní spolek v neděli 20. října a v sobotu 9. 
listopadu v Mutěnicích. 

V pátek 29. listopadu jsme s touto hrou vyrazili 
i do Škrdlovic a věříme, že ostudu jsme si tam 
určitě neudělali. Ba naopak. Odvezli jsme si 
spoustu nových zážitků a pobrali nové zkuše-
nosti od našich přátel, ochotníků ze Škrdlovic. 

Milí diváci, moc si vážíme vaší přítomnosti. 
Dvakrát jste zaplnili kulturní dům. Svým potles-
kem jste nám vyjádřili velkou podporu. A co je 
nejdůležitější? Všem jste nám dodali sílu a chuť 
pokračovat v tom, co děláme.  

Děkujeme.
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S první sněhovou vločkou, rychlým stmíváním  
a četnými mrazíky si uvědomíme, že už je tady 
zas ten předvánoční čas a konec roku se blíží 
mílovými kroky. Je třeba se trochu ohlédnout, 
abychom viděli, co se nám povedlo udělat, 
a co ne, jestli se daří splnit všechna předse-
vzetí, která jsme si na začátku roku stanovili 
a co ještě musíme dohonit. Dovolte mi, abych 
se  také ohlédla  a pár zprávami vás seznámila 
s podzimní činností SDH Mutěnice.

Větší akcí, na které bylo potřeba zajistit po-
moc, byl již tradiční „Burčákový pochod“. Naši 
členové každoročně vypomáhají organizátorům, 
aby průběh akce byl bezproblémový, bezpeč-
nost turistů zajištěna, parkování  autobusů 
korigováno, aby se k nám návštěvníci  zase rádi  
vrátili. Pro mnohé z nás to byl velmi náročný 
a dlouhý den, ne všichni účastníci této akce 
jsou disciplinovaní, mnozí byli dezorientovaní, 
ale nakonec se podařilo nasměrovat je do svých 
odjíždějících autobusů a najít jejich sklepy, kde 
měli domluvený nocleh.

Dále bych chtěla zmínit, že jsme se opět 
sešli na brigádě, bylo potřeba uklidit kolem 
hasičky, na nádvoří, udělat pár oprav, přesunů  
a vygruntovat v  garáži. Také byla potřeba opravit 
kotel, ale i myčku na nádobí, naše klubovna se 
pronajímá,  a tak větší úklid i údržba je nutností.

V měsíci říjnu byla spolu s naší zásahovou 
jednotkou na výjezdu  i Mutěnická kabelová 
televize, aby vám přiblížila průběh zásahu  
u požáru. Hořel travní porost a cílem natáčení 
bylo osvětlit veřejnosti, jak to probíhá, když je 
vyhlášen poplach. Naštěstí to nebyl velký a dra-
matický zásah, a tak se kameramanovi povedlo 
práci hasičů přiblížit. Doufáme, že po zhlédnutí 
této reportáže si mnozí uvědomí, jak velké riziko 
rozšíření požáru hrozí každému, kdo svévolně 
vypaluje trávu.

Společně  jsme se domluvili, že pro naše 
malé hasiče uspořádáme „Vánoční besídku“, 
a taky pro ně necháme vyrobit stejná trička 
a kšiltovky s označením Mladý hasič SDH 
Mutěnice, aby bylo na závodech  hned vidět, 
kdo to vyhrává.

O hodovém víkendu byli 4 naši členové, kteří 
se věnují přípravě našich malých nástupců, na 
odborném školení v Buchlovicích a přivezli si 
odsud Osvědčení o získání kvalifikace III. stupně 
vedoucího mládeže SH ČMS. Toto osvědčení 
získali Alena Forchová, Kateřina Skočíková, 
Zdeněk Šupa ml. a Rostislav Konečný ml. Pře-
jeme jim hodně úspěchů v jejich práci a spoustu 
malých nadšenců. Jejich elán, nasazení a trpě-
livost s dětmi je pro nás všechny dost  důležitá.

Už také pilně plánujeme akce  do příštího 
roku a soustředili jsme se hlavně na přípra-
vu Hasičského plesu, který se  bude konat 
22. 2. 2020 v KD v Mutěnicích. Jste tedy sr-
dečně zváni. Kapela „Husý kůže“ zahraje k tanci 
a poslechu, předtančení plesu je domluveno, 
občerstvení zajištěno a na bohaté tombole se 
pilně pracuje. Takže přijďte si námi zatančit 
a bavit se.

Na příští rok připravujeme spoustu věcí 
a akcí, také výroční schůzi, ukázky zásahu atd., 
atd. Ale ještě máme tenhle rok, ač konec, tak  
nebudeme  předbíhat.

Přeji vám všem krásné a požehnané Vánoce  
a do nového roku hodně zdraví, štěstí a osobní 
spokojenosti.

Ivana Blahová

SDH Mutěnice informuje



31

Drakiáda 
V duchu dlouholeté tradice našeho oddílu 

byl i letos skautský rok zahájen drakiádou, a to 
v sobotu 28.9. I přes lehký déšť a mírnější vítr 
jsme se sešli v hojném počtu u nás na klubovně. 
Mezi zúčastněné navíc patřilo i mnoho rodičů, 
pro které se snažíme dělat několik takových akcí 
do roka. Od klubovny jsme se tedy vypravili na 
Větřák, kde už nic nebránilo složení našich draků 
a jejich vypuštění na oblohu. A že to byli krásní 
draci! Měli jsme skutečně pestrou přehlídku od 
klasických čtvercových dráčků s potiskem, až 
po majestátné okřídlené draky s ocasem tak 
dlouhým, že by se za něj nemusela stydět kde-
jaká saň. Když se naši draci dostatečně proletěli 
(a my se naběhali), spokojení jsme se odebrali 
zpět ke svým domovům. 

Kostitřas a střediskový oheň
V sobotu 5. 10. proběhl v dopoledních hodi-

nách Kostitřas, kterého se tento rok zúčastnilo 

ZE SKAUTSKÉ KRONIKY

12 odvážlivců (neboť celé dopoledne sužoval 
déšť). Závodilo se v kategorii světlušky, vlčata, 
skauti a skautky tento rok závodili společně 
a nakonec kategorie dospělých. Naše vlčata, 
světlušky a skauti vyráželi již v 7 hodin na ko-
lech z mutěnského nádraží, přes lesy a rybníky 
až do Hodonína. Cesta byla mokrá, blátivá, 
náročná a propršená, ale 11. bod skautského 
zákona (nepsaný) přeci říká, že skaut je ne-
promokavý! Po náročném a hlavně mokrém 
závodu se sečetly body a pro tento rok putovní 
cenu získal oddíl Jižní kříž. Na Kostitřas nava-
zoval střediskový oheň – tradiční akce, kde 
se sejdou oddíly ze střediska, zpívají u ohně, 
opékají špekáčky a společně se seznamují. Po 
slavnostním zahájení jsme se pustili do promítání 
fotek jednotlivých oddílů – shlédli jsme opravdu 
zajímavé činnosti, například zimní výpravy, malé 
benjamínky se zvířátky v Zoo Hodonín, táborové 
fotky a spoustu dalších. Následně jsme si zahráli 
Dobrý den Pane, kde jsme se seznámili napříč 



32

oddíly, a potom se přesunuli k ohni, kde na 
nás čekala opékátka a špekáčky. Některé byly 
černé, některé nedodělané, jiné vypadaly jako 
chobotnice a jiné jako ježci, přesto jsme si na 
nich pochutnali!

Oddílový baseball
Že je baseball prima sport, jsme si poprvé 

vyzkoušeli na letním táboře v Holicích. Nejdřív se 
nám zdálo, že je hrozně složitý, nevěděli jsme, 
kde nám hlava stojí, byli jsme zmatení z pravidel 
a trošku jsme se i báli. Jenže jsme se nenechali 
odradit a rozhodli se, že baseballu přijdeme na 
kloub. Sešli jsme se proto v neděli 20. 10. po 
obědě na hřišti u školy, rozmístili mety, rozdělili 
týmy a vrhli se do boje o body. Pálka při odpalu 
nás nejdříve neposlouchala, po pár zkušebních 
úderech se nám ale podařilo odpálit míček 
i přes půl hřiště. Nevíme přesně, které družstvo 
vyhrálo, protože to není důležité. Užili jsme si 
společně nádherné oddílové odpoledne plné 
legrace, sportu, napětí a vytvořili nezapome-
nutelnou vzpomínku. Už teď se těšíme na jaro!

Lampiónový průvod v Hodoníně
Podzim je období, kdy se příroda pomalu 

chystá na zimní odpočinek. Vše se tak nějak 
uklidňuje. Dlouhé podzimní večery svádí rovněž 
k přemýšlení, vzpomínkám. A vzpomínali jsme 
i my. Letos uběhlo 101 let od událostí, které 
se nesmazatelně vryly do dějin našeho národa. 
28. října 1918 byla vyhlášena Československá 
republika. O 101 let později jsme si tento vý-
znamný den připomněli pietním aktem u sochy 
T. G. Masaryka v Hodoníně. I letos jsme mohli 
po celou dobu držet čestnou stráž, vyslechli 
jsme si tedy proslovy představitelů města i nej-
různějších organizací z první řady. Oslavy výročí 
pokračovaly lampiónovým průvodem, který se 
vydal od sochy TGM až na náměstí k radnici, kde 
jsme shlédli bohatý ohňostroj. Těší nás, že se 
průvodu a pietního aktu zúčastnila spousta lidí, 
protože jde vidět, že jim dějinné události nejsou 

lhostejné. Z našeho oddílu se zúčastnilo 10 dětí 
a 6 vedoucích.

Bigglesův memoriál
Dvoudenní výprava, jejíž cílem byla účast na 

závodě v Ratíškovicích, začala už v pátek večer 
odjezdem do Hodonína, kde jsme přespali 
v klubovně hodonínských skautů. Využili jsme 
příjemného prostředí skautského městečka 
v Bažantnici a zahráli si společné hry. Když se 
setmělo, vylovili jsme z batůžků večeři od ma-
minky, abychom nabrali síly na další program. 
Ten byl již spíše vážný, jelikož jsme se společně 
dívali na film Jednou skautem, navždy skautem. 
Při sledování jsme stíhali vyplňovat pracovní listy, 
které nám pomohly s pochopením děje. Ráno 
jsme již jen posnídali a vyrazili na Bigglesův 
memoriál - tradiční závod pořádaný střediskem 
Ratíškovice, který letos oslavil neuvěřitelných 
30 let! Závod, jehož hlavním cílem je porovnat 
zkušenosti, dovednosti a rychlost družin Vlčác-
kých, Světluškovských a Skautských, se letos 
poprvé otevřel také veřejnosti. V okolí ratíško-
vické klubovny bylo pro závodníky připraveno 
několik stanovišť, na kterých si mohli vyzkoušet 
své dovednosti. Nebudeme tajit, že si naše děti 
odvezly diplomy za 1. místo v kategorii Vlčat a 3. 
místo v kategorii Světlušek. Jsme na ně pyšní, 
neboť závod vůbec není jednoduchý! Po skon-
čení závodu si děti samy připravily oběd na ohni 
a pak už byl čas vydat se k domovu.
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SOKOL

Vážení a milí čtenáři, 
zdravíme Vás všechny na stránkách našeho 

zpravodaje v tento vánoční čas. Rok utekl jako 
voda a jsou tu Vánoce, tentokráte s nálepkou 
roku 2019. Jsou tu nejen Vánoce, Nový rok, 
ale také čas se trochu zastavit, bilancovat 
uplynulý čas. Proto nám dovolte, abychom se 
také poohlédli za tím, co jsme stihli za uplynulé 
období a co se nám podařilo. 

VOLEJBAL
Začal školní rok, náš kroužek míčových her 

jsme rozdělili do dvou kategorií, a to pro děti 
v 1. – 4. třídě ve čtvrtek (18:00 – 19:00 hod.) 

a děti starší, tj. 5. – 9. třída v úterý (18:00 – 
19:00 hod.) a pátek (17:30 – 19:00 hod.) 
Toto rozdělení s sebou nese své ovoce, 
i když jsme si vědomi, že tímto krokem jsme 
připravili některé děti o možnost navštěvovat 
náš kroužek během celého týdne. 

V listopadu jsme velmi narychlo dali do kupy 
turnaj ve Veselí nad Moravou, kam jsme zavíta-
li o víkendu v neděli 17. listopadu. Podařilo se 
dát dohromady dvě družstva, celkem 5 kluků 
a 7 děvčat. Po krátké rozcvičce jsme se vrhli 
do turnaje. Tři domácí a dvě naše družstva se 
utkala systémem každý s každým. Na dětech 
byla vidět nervozita, ale to k turnaji patří. Kdy-
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by nebyly nervózní, asi by bylo něco špatně, 
protože nervozita je známkou toho, že jim na 
hře a výsledku záleží. Nejlepší výkon podali 
naši svěřenci v boji mezi sebou. V turnaji, 
který měl hlavně tréninkový charakter, se naši 
svěřenci umístili na pátém a třetím místě. Už 
teď se těšíme na to, až příště Veselanům 
ukážeme, že volejbal hrát umíme. 

Jménem T. J. Sokol Mutěnice mi dovolte, 
abych Vás pozval na 26. ročník tradičního 
volejbalového turnaje smíšených družstev, 
který se uskuteční v sobotu 25. 1. 2020 od 
8:30 hod. v tělocvičně Základní školy Mu-
těnice.

STOLNÍ HOKEJ - šprtec
Počátkem školního roku jsme otevřeli oddíl 

stolního hokeje ŠPRTI Mutěnice a několik 
zájemců se s velkou chutí vrhlo do tréninko-
vého procesu. Ten probíhá zábavnou formou 
v prostorách Ponorky každé pondělí (17:00 
– 19:00 hod.) a pátek (16:00 – 18:00 hod.). 
Stálo před námi hodně práce a děti zvládly 
hravě základy techniky hry i pravidla, vedení 
oddílu zase organizační záležitosti spojené 
s naší činností. Máme krásná oddílová trička, 
hrací kameny s naším logem a díky našim 
sponzorům jsou ve výrobě i naše hrací stoly 
(hřiště). 

Po dvou měsících trénování jsme vyrazili ve 
třech autech na první velký turnaj do Brna. Při-
vezli jsme si cenu za 3. místo v kategorii žáci. 
Byla to nádherná akce, jak to dokumentují 
i fotografie na našich stránkách, mrkněte… 
https://sprti-mutenice.webnode.cz/. 

Šprtec nás všechny velmi baví a těšíme se 
na prosinec, kdy nás čekají další dva popu-
lární vánoční turnaje. V těch již vstoupíme do 
nového ročníku Českého poháru 2020 v billi-
ard-hockeyi.

A nemusíte nám jen fandit, ale můžete se 
k nám i přidat! Hledáme mladší i starší, tatínky 
i maminky, sponzory i sponzorky! Šprtec je 
i pro holky!

Nehrajte u počítače, hrajte s námi!

Za ŠPRTY Petr Švéda

Závěrem bychom Vám všem rádi popřá-
li k Vánocům krásné momenty se svými 
nejbližšími, pohodu, zdraví a pro každého 
alespoň malé překvapení pod stromečkem. 
Do nového roku vykročit tou pravou nohou 
a třeba na některé z našich akcí se budeme 
těšit na shledanou.

Za T. J. Sokol Mutěnice Tomáš Mičola



35

Svatokateřinské slavnosti vína – Podzimní otevřené sklepy 

V sobotu 16. listopadu se konal již 10. 
ročník této tradiční podzimní vinařské akce. 
Pořadatelem je každoročně vinařský spolek 
Búdy Mutěnice. Otevřeno bylo sedmnáct 
sklepů. Každý vinař musel mít alespoň jedno 
mladé víno ročníku 2019, ostatní nabídka 
byla na každém, co vybere či má v tuto dobu 
ještě skladem.

Součástí vstupného je i hodové menu - 
kachna se zelím a knedlíkem. Poprvé toto 
zajišťoval pan Voznica se svým kolektivem, 
známý svými cateringovými službami i zde 
v Mutěnicích. Není to nic jednoduchého při-
pravit a vydat více jak sedm stovek porcí, ne 
na jednorázové plastové nádobí, ale normální 
porcelánové talířky s příborem. Za zvládnutí 
organizace výdeje a kvalitu podávaného jídla 

mu patří velké poděkování.
Letos přálo i počasí, trochu foukal naštěstí 

na listopad „teplý“ větříček, a to možná se-
hrálo roli v tom, že do Mutěnic našlo cestu 
více jak tisícovka milovníků vína.  Je to zatím 
v desetiletém trvání této akce návštěva 
rekordní. Dalším aspektem, který možná 
přispěl ke zvýšení návštěvnosti, byl nově svoz 
a odvoz návštěvníků ubytovaných v okolních 
obcích autobusem. Je to služba, která se 
každoročně osvědčuje (jen v trochu větším 
rozsahu) při jarních otevřených sklepích. 
Úhrada cestovného je samozřejmě součástí 
vstupného.

Na závěr celé akce se ve stanu amfiteátru 
Pod Búdama konala beseda u cimbálu, kte-
rá se těší velké oblibě účastníků nejen této 
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konkrétní akce, ale téměř všech vinařských 
koštů, přehlídek, otevřených sklepů. Letos 
přijeli do Mutěnic zahrát muzikanti z Hor-
ňácka, cimbálová muzika z Lipova, která 
se postarala o skvělou náladu s tanečky 
a zpíváním téměř do půlnoci.

Spolek Búdy děkuje všem vinařům za 
účast a podporu této vinařské slavnosti, za 
reprezentaci naší vinařské obce, mutěnické-
ho vinařství a samozřejmě prezentaci mutě-

nických vín. Nebyl to pro vinaře v Mutěnicích 
rok lehký. Z poškození krupobitím, které se 
v létě mutěnickými viničními tratěmi prohna-
lo, se budou vinice (i vinaři) vzpamatovávat 
celý příští rok.

Vladimír Trávník
předseda spolku Búdy Mutěnice

Žehnání vína 2019

Tak ,  j ak  se  j i ž  s t a lo  p r a v id lem, 
i letos uspořádal Vinařský spolek Mutěnice 
slavnostní obřad „Žehnání mladých vín“. 
Termín letos vyšel na 30. listopad, tedy 
opět týden po našich hodech. Jak všichni 
víme, vyvíjel se letošní rok pro vinaře velmi 
slibně. I přes menší násadu hroznů oproti 
loňskému roku, byly podmínky pro růst révy 
a dozrávání hroznů velmi příznivé. Bohužel 
pak stačilo jedno krupobití a většině vinařů 
zůstaly oči pro pláč. S výjimkou viniční tratě 
Hraničky, řádily kroupy více či méně ve 
zbytku našeho katastru. V některých vinicích 
byla zničena i více než polovina úrody. I toto 
neštěstí pravděpodobně zapříčinilo menší 
množství přinesených vzorků, jejichž počet 
se zastavil na čísle 83. Z toho bylo 58 bílých, 
7 růžových a 18 červených. Každopádně 
je třeba poděkovat všem vinařům, že i přes 
nepřízeň osudu víno přinesli a mohli jsme ho 
společně ochutnat a hlavně porovnat, jak se 
jednotlivá vína vyvíjí.

Slavnostního aktu žehnání se opět ochotně 
ujal pan farář František Putna. Naši „Mužáci“ 
opět nezklamali a svými písničkami nejen 
o víně navodili slavnostnější atmosféru. 
A cimbálová muzika „Dukát“ z Kyjova pak 
hrála k poslechu do poslední kapky vína. 

Všem výše zmíněným, včetně obecního 
úřadu, bych chtěl poděkovat za podporu 
této příjemné a poučné akce, bohužel 
mnoha vinaři nedoceněné. Přesto doufám, 
že nezanikne a v příštím roce se jí po nás 
zase někdo ujme.

Na závěr bych Vám všem chtěl popřát 
jménem našeho vinařského spolku klidné 
prožití svátků vánočních a hodně zdravíčka 
v roce 2020. 

František Dubina
předseda vinařského spolku
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Vinařský spolek Mutěnská hora

Vážení spoluobčané,
chtěl bych vás jménem vinařského 

spolku Mutěnská hora pozvat na již tradiční 
„Silvestrovský košt svařáků“, který se 
uskuteční opět před radnicí obecního 
úřadu v úterý 31. prosince od 10.00 hod. 
Těšit se můžete na různé druhy svařeného 
vína a punčů. Chybět nebude tradiční 
Námořnický svařák, Vánoční speciál 
a ochutnat budete moc také Vánoční 
nealkoholický a alkoholický punč a ovocný 
čaj. Od minulého roku jsme pro všechny 
zájemce připravili originální plechové hrnky 
s novým moravským motivem, které si můžete 
zakoupit přímo na místě za 100 Kč a odnést 
si tak na památku malou drobnost a snížit 

spotřebu plastových kelímků. Pro velký 
zájem z minulého roku máme připraveno 
dostatečné množství těchto originálních 
hrnků, takže na každého zájemce se určitě 
dostane. Na této tradiční akci našeho spolku 
Mutěnská hora se potkáme již šestým 
rokem. Těšíme se opět na setkání se všemi 
spoluobčany a kamarády, ale také se všemi 
hosty z okolí. 

Závěrem bych chtěl jménem našeho 
sdružení popřát všem krásné prožití Vánoc 
a do dalšího roku popřát hodně štěstí 
a především hodně zdraví. 

Za spolek Mutěnská Hora
Marek Ištvánek

Charitní pečovatelská služba Hodonínsko

pracoviště Mutěnice

V naš í  obci  se uskuteční  T ř íkrá lová sbí rka 
dne 4.1.2020 v dopoledních hodinách. 

Š tědr ým dárcům předem děkujeme.
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S P O R T

Mutěnický fotbal

Př ibl íž i l  se nám konec roku 2019, 
a tak můžeme opět hodnotit první polovinu 
soutěžního ročníku 2019/2020. Povedený 
finiš „áčka“ naše hodnocení značně vylepšil 
a doplnil tak povedený podzim dorostenců, 
starších žáků i mužstva žen. Naše celky 
znovu ukázaly, že se s nimi musí počítat. 
Navíc se ukazuje, že spojení s Dubňany 
a Svatobořicemi byl navzdory mnohým výtkám 
nejenom nutný, ale i velmi rozumný krok! Čeká 
nás opět kvalitní a zajímavá zimní příprava, 
která zahrnuje řadu přátelských zápasů mužů 
a dorostu, dvě soustředění a okresní halovou 
ligu žáků i přípravek. Věříme, že naše jarní 

výsledky budou snad zase minimálně o ten 
pověstný chloupek lepší!

Mladší přípravka hraje letos znovu po 
roce okresní přebor. Soutěž je šestičlenná 
a hraje se dvoukolově, po podzimu jsme 
předčili jenom Lužice. Kvalita mužstev je 
rozdílná, celky jako Ratíškovice, Kyjov nebo 
Hodonín jsou nad naše síly, tedy pokud 
hrají kompletní. Pokud ale nepostaví hráče 
nejstaršího ročníku, tak jako v posledním 
zápase Ratíškovice, kde naše děti (v celku 
jsou i dvě šikovné holky) dokázaly zvítězit, jsme 
konkurenceschopní! Nejlepšími střelci jsou 

Starší přípravka
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právě dívky, a to Ella Zimolková (16 branek) 
a Týna Zvědělíková (9). A to prvně jmenovaná 
kvůli nemoci v řadě utkání chyběla. Štěpán 
Ištvánek přidal 7 branek, Filip Zimolka a Jakub 
Kunický 3, Jan Fiala a Ondřej Ištvánek 
2 a jednou se trefili František Vaculovič, Jonáš 
Mlýnek a Matouš Knotek. Řadu tréninků mají 
za sebou i děti z fotbalové školičky, která je 
i nadále velmi populární, a dělají v ní první 
sportovní krůčky naši nejmenší. Kdykoliv se  
můžete připojit, informace najdete u trenérů 
nebo na facebooku.  

Starší přípravka se rovněž vrátila do 
okresního přeboru a po podzimu se umístila 
na 6. místě s vyrovnanou bilancí 7 vítězství 
a 7 porážek a aktivním skóre 135:105. 
Umístění sice mohlo být lepší, ale vyjma 
jednoho utkání v Ratíškovicích, které jsme 
ale doma dokázali porazit (!!), sehrála se 

všemi soupeři vyrovnaná klání. Někdy 
chybělo k lepšímu výsledku trochu štěstí, 
někdy trochu více sil, protože byl pořád 
někdo na marodce, a navíc kluci pomáhali 
vydatně i mladším žákům. Na podzim se 
střelecky dařilo především Tondovi Burianovi 
a Tadeáši Konečnému, kteří vstřelili 35, resp. 
34 branek! Kryštof Ištvánek přidal 17 branek, 
Matyáš Koš 15, Marian Blaha 12, Matěj 
Kunický 11, Michal Mokruša 6, Lukáš Miklík 
a brankář Dominik Červínek 2 a Dominik 
Šmýd 1 branku.

Mladší žáci bohužel i po spojení s Dubňany 
nedosahují uspokojivých výsledků. Nejprve 
se řešil problém s trenéry, poté hlavně s hráči, 
když nám ti nejlepší odešli do Hodonína 
(Adam Knotek) nebo paradoxně s fotbalem 
skončili. Mužstvo se tak doplňovalo kluky 
z přípravky. Rozdíl dvou a někdy i tří let (hraje 

Starší žáci Mutěnice - Dubňany
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i ročník 2010, tedy i příští sezónu přípravka!) 
byl pochopitelně vidět, a tak vyjma zápasu 
proti Ždánicím/Lovčicím, které vyhráli 3:2, 
z ostatních zápasů odešli poraženi. To je 
vidět i na počtu vstřelených branek, vždyť 
nejlepší střelec Tobiáš Chytil se trefil jenom 
4x. Již zmíněný Tadeáš Konečný vstřelil 
3 a Mário Škreptač 2 branky. Ostatní kluci 
se trefili jenom jednou. 

Starší žáci naopak na spojení s Dubňany 
profitovali, když kluci z Dubňan tvoří nakonec 
mírnou většinu. Bylo to vidět i na hřišti, kde 
se našim klukům podařil hlavně vstup do 
soutěže, když úvodní 3 zápasy suverénně 
vyhráli! Poté přece jen přišly i nějaké 
porážky, ale konečné 4. místo s vysoce 
aktivním skóre po podzimu je příjemné. 
Střelcem podzimu byl s 16 brankami Martin 
Hrabina, Lukáš Konečný se trefil 13x, 
František Podéšť a Filip Šalša 9x, Lukáš 
Mokruša 7x a Jindřichové Pavelka a Žurovec 
3x. Někteří kluci už naskočili i v mladším 
dorostu, a tak snad v této kategorii máme 
velmi slušnou perspektivu.

Mladší dorostenci po spojení s Dubňany 
a po postupu do krajského přeboru vytvořili 
prakticky nové družstvo, od kterého se až 
tolik nečekalo. Konečné 2. místo je tak určitě 
nejpříjemnějším překvapením podzimu! Je 
to především práce trenérů v čele s Jarou 
Munzarem, který své kvality prokázal i skvěle 
zvládnutým koučinkem při posledních dvou 
zápasech našeho A-mužstva. Kluci vytvořili 
dobrou partu, v níž je úplně jedno, zda je kluk 
z Dubňan, Mutěnic nebo třeba z Prušánek. 
Navíc do zápasů hojně zasahovali starší 
žáci (Lukáš Konečný, Martin Hrabina, Lukáš 
Mokruša a další), kterým se trenéři nebáli dát 
důvěru klidně i celý poločas! Velkou oporou 
v bráně byl brankář Lukáš Malík, který 
výraznou měrou přispěl k nejnižšímu počtu 

inkasovaných branek v soutěži. Nejvíce 
branek (10) vstřelil Tomáš Šalša, Matyáš 
Lamáček přidal 6, kapitán Michal Fatěna 
a Matěj Grmolec 3 a Filip Hajduch a David 
Koch 2 branky.

Starší dorostenci se s novou soutěží 
vypořádali rovněž se ctí, když jim po podzimu 
patří 4. místo. Bodů získali dokonce ještě 
o jeden více než jejich mladší kolegové. Na 
rozdíl od nich se opírali spíše o ofenzívu, 
takže není příliš divu, že v jejich zápasech 
padlo v průměru téměř 6 branek na zápas! 
Nejvíce v utkání v Soběšicích (výhra 7:4) 
a doma s Bohunicemi (výhra 7:3). Střeleckou 
formu měl především autor 16 branek 
Marek Mokruša. Ten se netrefil pouze 
ve 4 zápasech. Tři z těchto zápasů starší 
dorost prohrál a v tom čtvrtém remízoval! Ve 
všech ostatních zápasech se trefil a dorost 
je všechny vyhrál! Zdatně mu sekundoval 
další útočník, 11 - ti gólový Lukáš Čerňan. 
4 branky vstřelil František Lamáček, tři David 
Froněk a dvě Michal Opluštil a Zdeněk 
Sklenský.

A -mužstvo  nemá za sebou úplně 
ne jpovedeně jš í  podz im,  a le  v ýh r y 
v posledních dvou zápasech nás přece 
jen vynesly do horní poloviny tabulky, a to 
na 7. místo. To už ale na lavičce chyběl 
Viktor Linhar t, který u nás po dohodě 
skončil a poslední dva zápasy tak nadmíru 
úspěšně odřídil trenér mladšího dorostu 
Jara Munzar. Ten bude u áčka na jaře 
jako asistent vypomáhat Marceli Houškovi 
z Tvrdonic, někdejšímu trenérovi Lanžhota, 
Břeclavi nebo Sparty Brno. Od začátku 
podzimu nás kromě kvalitních soupeřů trápila 
především zranění, vždyť hned v prvním 
zápase zraněné koleno vyřadilo nejen na 
celý podzim, ale zřejmě i na celou sezónu, 
Radka Benešovského, podobně dopadl 
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A mužstvo 
Dorost starší
Dorost mladší
Žáci starší
Žáci mladší
Ženy
Přípravka starší
Přípravka mladší

7. místo
4. místo
2. místo
4. místo

13. místo

3. místo

6. místo
5. místo

15
12
12
13
13

8

14
14

6
8
7
7
1

4

7
2

3
1
3
1
0

3

0
1

6
3
2
5

12

1

7
7

23:23
43:28
31:15
66:40

14:143

25:13

135:105
45:141

21 bodů
25 bodů
24 bodů
22 bodů

3 bodů

15 bodů

21 bodů
7 bodů

Podzimní bilance ročníku 2019/20 v číslech:

v utkání s Rousínovem i Patrik Lamáček 
a drobné šrámy snižovaly výkon řady hráčů 
v čele s Lukáši Koplíkem a Trávníkem. 
Navíc nás srážela i nízká produktivita, 
vždyť z mužstev v horní části tabulky máme 
nejméně vstřelených branek (pouze 23)! O ty 
se staral znovu hlavně Marcel Čepil, jenž se 
trefil 8x. Dalibor Koštuřík přidal 3 branky, 
stejně jako Patrik Lamáček, kterému ale 
na to stačilo do svého nešťastného zranění 
v utkání s Rousínovem nastoupit do 6 utkání, 
které ale zdaleka neodehrál celé! V závěru 
podzimu bylo vidět, jak nám jeho gólový 
i herní příděl chybí. 2 branky vstřelil i Hynek 
Maršálek, který vytvořil stoperskou dvojici 
s Lubošem Kupčíkem, a jako jedni z mála 
snesou přísné měřítko za celý podzim. 

Ženám se na podzim vedlo opět velmi 
slušně. Jedinou prohru zaznamenaly až 
v posledním zápase na půdě lídra tabulky 
Holešova, a tak jim zásluhou dvou remíz 
patří krásné 3. místo. O branky se tak staraly 
hlavně Yvonne Jansová a Hana Svobodová, 
které vstřelily 5 branek (Svobodová stejně 
jako vloni na podzim!). Kateřina Ivičičová 
se trefila 4x, Lenka Lamáčková s Romanou 
Novákovou 3x, Monika Jakubčíková 2x 
a Radana Menyhartová, Denisa Rozkydalová 
a Gabriela Vavřinová 1x.

Závěr
V roce 2020 nás čeká organizace 3. 

ročníku Galavečeru mutěnského fotbalu, 
který se uskuteční v sobotu 25. ledna, 
a který se stává pevnou součástí našeho 
kulturního kalendáře. Dovolte mě znovu 
poděkovat  všem naš im fanouškům, 
trenérům, sponzorům, rodičům dětí a vůbec 
všem příznivcům za jejich podporu a přízeň 
v kalendářním roce 2019! Zároveň přejeme 
všem mutěnickým občanům krásný zbytek 
roku, šťastné a veselé Vánoce a hodně 
úspěchů v kulatém roce 2020!

Petr Blaha
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Společenská kronika

 30. 09. 2019 Sofie Šalšová
 30. 09. 2019 Antonín Froněk
 05. 10. 2019 Tomáš Kratochvíla
 29. 10. 2019 Barbora Bílíková
 29. 10. 2019 Hana Fajtlová
 30. 11. 2019 Anna Holešinská

Úmrtí

20. 09. 2019 Františka Hrabcová ve věku nedožitých 89 let
07. 10. 2019 Jan Ševčík  ve věku 59 let
27. 10. 2019 Petr Kratochvíla   ve věku 74 let

Se zveřejněním osobních údajů dali rodiče souhlas

Narození

Sňatky
14. 09. 2019 Pavel Veverka, Brněnská
  Eva Hatalová, Slovensko

Se zveřejněním osobních údajů dali novomanželé 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.
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Obec Mutěnice a mužský sbor 
Mužáci z Mutěnic zvou na

VÁNOČNÍ KONCERT

který se koná dne 

22. prosince 2019 

v sále kulturního domu 
v Mutěnicích

V programu vystoupí Komorní or-
chestr Jana Noska ZUŠ Hodonín, 

chrámový sbor z Mutěnic, Mužáci 
z Mutěnic a sólisté

Začátek v 18:00 hodin

Vstupné v předprodeji 80,- Kč, 
na místě 100,- Kč

Děti do 15 let 50,- Kč
Předprodej vstupenek 
je v servisní kanceláři 

Obecního úřadu v Mutěnicích

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 fotografi íchg



Kateřinské hody 2019

Putování slováckým vinohradem

Podzimní otevřené sklepy



Kateřinské hody 2019
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