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



Vám všem, milí farníci a obyvatelé Mutěnic,
 přeji radostné, pokojné a milostiplné
 prožití svátku Narození Ježíše Krista,

 našeho Spasitele 
 a vše dobré do Nového roku 2021 

 provázené hojným Božím požehnáním.

P. František PUTNA
Váš duchovní správce                                                           

                                                                                 
                      

Redakční rada spolu s radou obce a zaměstnanci obecního Redakční rada spolu s radou obce a zaměstnanci obecního 
úřadu přejí všem občanům Mutěnic nádherné Vánoce úřadu přejí všem občanům Mutěnic nádherné Vánoce 

plné šťastných okamžiků a nezapomenutelných momentů, plné šťastných okamžiků a nezapomenutelných momentů, 
které je budou provázet po celý rok 2021.které je budou provázet po celý rok 2021.
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Vážení spoluobčané, 

dne 15. prosince budou zastupitelé jednat 
o schválení rozpočtu na rok 2021, v němž 
chystáme řadu investičních akcí. Věřím, že 
je budeme realizovat.

Jsem rád, že jsme doposud postupně rea-
lizovali všechny naplánované akce. Některé 
projekty jsme dokončili, uvedu např. ulici 
Údolní, Výhon, obnovu vodní nádrže Rokytí. 

V novém rozpočtu chceme nadále budovat 
a opravovat cesty do vinohradů a v obci, 

plánujeme rekonstrukci sociálního zařízení 
a podlahy v tělocvičně základní školy (podá-
me žádost o dotaci), chceme zajistit projekt 
a stavební povolení na lokalitu za Fišmano-
vým a biotop koupaliště atd.

Dovolte mně, abych Vám popřál příjemné 
prožití vánočních svátků a vše dobré do no-
vého roku. Doufám, že rok 2021 bude pro 
všechny příznivější než rok letošní.

 
starosta obce

MVDr. Dušan Horák

V měsíci listopadu proběhl zápis komplex-
ních pozemkových úprav v k.ú. Mutěnice roz-
šířených o části k.ú. Dubňany a Čejkovice do 
katastru nemovitostí. Pro vlastníky a uživatele 
pozemků se tak na stránkách Českého úřadu 
zeměměřičského a katastrálního www.nahli-
zenidokn.cz zpřístupnily kompletní informace 
o pozemcích pod novými parcelními čísly. 
Výhodou je, že pro celé katastrální území jsou 
všechny pozemky evidovány v jediné číselné 
řadě a je možné je zobrazovat v mapě. 

Na druhou stranu je nutno připomenout, že 
touto změnou vzniká vlastníkům pozemkům, 
pozemkovými úpravami dotčených nemovi-
tostí, povinnost oznámit správci daně změny 
údajů v daňovém přiznání, a to nejpozději do 
31.1.2021. Plátcem daně z nemovitosti je 
vlastník pozemků.

Touto cestou bychom rádi poděkovali firmě 
GEOREAL spol. s r.o. Plzeň, úředně opráv-
něné osobě k projektování pozemkových 
úprav Ing. Vladimíře Vondráčkové a Státnímu 

pozemkovému úřadu, pobočka Hodonín, zá-
stupci vedoucího Ing. Miroslavě Lopraisové, 
a také bývalým zaměstnancům Bc. Markétě 
Šimečkové a Ing. Radimu Osičkovi, kteří 
všichni nemalou mírou přispěli k dokončení 
komplexních pozemkových úprav.

Pro nás všechny je důležité, že nová parce-
lace otevřela brány pro možnosti realizace to-
lik potřebných společných zařízení. Nezbývá, 
než si vyhrnout rukávy a pustit se do práce.

KPÚ Mutěnice

Slovo starosty

Tiskopisy k přiznání daně 
z nemovitostí budou 

k dispozici po Novém roce 
na FÚ Hodonín 

nebo OÚ Mutěnice.
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Vážení spoluobčané. 

Rok utekl jako voda a „už je tady zas, před-
vánoční čas“.

Je to období, kdy spousta lidí rekapituluje 
uplynulý rok, co se povedlo, co se nepovedlo, 
na co se zaměřit v roce nastávajícím.

V minulém čísle zpravodaje jsem také reka-
pituloval, co se nám povedlo, co ne úplně a co 
se nepovedlo vůbec. Proto se dnes zaměřím 
jen na pár věcí, které nás do budoucna čekají.

Jako první bych chtěl vzpomenout, že téměř 
po roce jednání, snažení a hledání kompro-
misů bude 10.12.2020 uveden do provozu 
tolik očekávaný bankomat. Historie jeho 
vybudování byla poměrně dlouhá na to, o jak 
„jednoduchou“ věc se jedná. Na počátku bylo 
jednání s bankou o tom, zda nám vůbec, a za 
jakých podmínek, bankomat poskytne. Toto 
jsme po několikerém jednání zdárně vyřešili. 
Pak nastala fáze hledání místa pro umístění 
bankomatu. Dohodli jsme se s pracovníkem 
banky na umístění do zdi budovy na tržnici, 
kterou obec (resp. Skládka Hraničky) v minu-
losti koupila (bývalý obchod). Po zdlouhavém 
projednání s odpovědnými manažery banky 
nám pracovník, se kterým jsme jednali, řekl, 
že toto místo pro banku není akceptovatel-
né, a že banka požaduje, aby byl bankomat 
situován do hlavní ulice. Proto bylo nakonec 
vybráno místo přímo na tržnici, kde bylo ale 
nutno provést stavební úpravy. Nakonec se 
vše podařilo dotáhnout do úspěšného konce 
a v době, kdy budete zpravodaj číst, už bude 
snad bankomat v plném provozu a sloužit ke 
spokojenosti nám všem.

Jako další je akce výstavby „za Fišmano-
vým“. Předpokládáme, když všechno půjde 
podle našeho přání, že do poloviny příštího 

roku bychom měli mít k dispozici projekt na 
vybudování infrastruktury a do konce roku 
by mělo proběhnout i výběrové řízení na do-
davatele stavby. Takže zde je, po peripetiích 
s výkupy pozemků, konečně vidět posun.

V poslední době začíná být znovu diskuto-
vanou otázkou využití pozemku po staré škole 
na ulici Masarykova. V současné době je 
zpracovávána studie na vybudování několika 
malometrážních modulárních dřevostaveb, 
které by sloužily jako bydlení pro seniory, či 
jako startovací byty pro mladé rodiny. Sou-
částí studie by měla být i větší stavba, kde se 
uvažuje o vybudování zázemí pro poskytování 
sociálních služeb (odlehčovací služba pro 
seniory, denní stacionář apod.) Vím, že se 
objevují návrhy na vybudování i různých jiných 
projektů sociálních služeb (chráněné bydlení 
formou pobytových služeb apod.) Vše bude 
předmětem dalších jednání a hlavně zjištění, 
kdo, a za jakých podmínek, by tyto služby 
případně provozoval.

Tolik asi k tomu, co nás čeká v budoucnu.
Teď bych nám ale všem chtěl popřát, aby-

chom všechno, co nás potkalo a potká, brali 
s nadhledem, abychom nepodléhali „blbým“ 
náladám a vše ve zdraví přečkali.

Přeju všem krásný poklidný advent, dobu 
příprav na příchod Spasitele, a samozřejmě 
také pokojné a radostné prožití Vánoc, dobu 
setkávání se svými blízkými. V neposlední 
řadě také správné vykročení do nového roku 
a pevné zdraví, spokojenost, pozitivní náladu 
a spoustu lásky v kruhu svých nejbližších.

Milan Mráz
místostarosta obce

Zprávy z radnice
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ZO Mutěnice bere na vědomí

XIV./2020Z/2 kontrolu úkolů z minulého 
zasedání ZO

ZO Mutěnice schvaluje

XIV./2020Z/1 program jednání ZO, návrhovou 
komisi, ověřovatele zápisu a zapisovatele

XIV./2020Z/4 prodej pozemku p.č. 
69/27 v k.ú. Mutěnice, za cenu 14500,-
Kč dle znaleckého posudku

XIV./2020Z/5 uzavření kupní smlouvy 
v předloženém znění mezi obcí Mutěnice 
a Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně 
sídlo: Hodonín, Národní třída 384/13, 
PSČ 695 01 IČ: 00032263, jejímž 
předmětem je nákup jednotky č. 540/2, 
jiný nebytový prostor, vymezené podle 
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v pozemku p. č. 600/10, jehož součástí 
je budova č.p. 540 (objekt občanské 
vybavenosti), která je postavena na tomto 
pozemku p. č. 600/10 (zast.pl. a nádvoří) 
v katastrálním území Mutěnice, jak je 
zapsáno na LV č. 6627 a č. 6628 pro k. 
ú. Mutěnice, za kupní cenu 1 800 000,-Kč

XIV./2020Z/6 Smlouvu o zřízení věcného 
břemene č. 45474_1/VB mezi Obcí 
Mutěnice, a GasNet, s.r.o. Plynárenská 
499/1, Brno, a Ivan Vala, Havlíčkova 
621,Mutěnice a Mgr. Mária Valová, Pod 
Kalváriou 545/5, Skalica, SR - pozemek 
p.č. 1079/3 v k.ú. Mutěnice - plynová 
přípojka k RD na pozemku p.č.1082/2 v k.ú. 
Mutěnice - za cenu 50,-Kč

Usnesení zasedání č. XIV. ZO Mutěnice
konané dne 15. 10. 2020 

XIV./2020Z/7 Smlouvu o zřízení věcného 
břemene - služebnost inženýrské 
sítě mezi Obcí Mutěnice a Vodovody 
a kanalizace Hodonín, a.s. Hodonín – 
pozemky p.č.1275/3, p.č. 1275/46, p.č. 
1363/17, p.č. 1363/22, p.č. 1363/23, 
p.č. 1927/1, p.č. 1928/3, p.č. 1930/1, 
p.č. 2472/8 v k.ú. Mutěnice – akce 
„Mutěnice, ul. Vinařská - vodovod“ za 
cenu 27 225,-Kč vč. DPH.

XIV./2020Z/8 Smlouvu o zřízení VB č. HO-
014330061523/001 mezi Obcí Mutěnice 
a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice - 
pozemek p.č. 71/1 v k.ú. Mutěnice -úprava 
příp. NN Pinkavová za cenu 1000,- bez DPH.

XIV./2020Z/9 Smlouvu o zřízení věcného 
břemene č. 9900105186-1/VB mezi 
Obcí Mutěnice, GasNet, s.r.o. Ústí nad 
Labem a manželé Jaroslav Kopeček a Iveta 
Kopečková, Mutěnice, Letní 294 - pozemek 
p.č.1678/1 v k.ú. Mutěnice, plynovodní 
přípojka, za cenu 124,-Kč.

X IV./2020Z/10  Smlouvu  o  budouc í 
smlouvě o zřízení věcného břemen č. 
HO-001030060391/002-MOEL mezi 
Obcí Mutěnice a E.ON Distribuce České 
Budějovice - pozemky p.č. 70/1, p.č. 
70/4 a p.č. 71/1 v k.ú. Mutěnice - příp. NN 
RD Hanáček, U Obory

XIV./2020Z/11 Smlouvu o budoucí smlouvě 
o zřízení VB č. HO-001040018449/001RGV 
mezi obcí Mutěnice a E.ON Distribuce, České 
Budějovice -pozemek p.č. 1947/1 v k.ú. 
Mutěnice, příp. NN Bůdy, Jurčeková
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XIV./2020Z/13 poskytnutí návratné finanční 
výpomoci z rozpočtu obce Mutěnice pro 
rok 2020 ve výši 300.000,-Kč organizaci 
Mutěnská hora z.s., se sídlem Díly 1184, 
Mutěnice, IČO 04038568, na úhradu 
nákladů spojených s nákupem či rekonstrukcí 
nemovité věci ve vlastnictví této organizace, tj. 
jednotky č. 595/3 v k.ú. Mutěnice, splatnou 
nejpozději do 31.12.2023 a schvaluje 
uzavření Smlouvy o poskytnutí návratné 
finanční výpomoci z rozpočtu obce Mutěnice 
v této věci v předloženém znění.

XIV./2020Z/14 poskytnutí dotace z rozpočtu 
obce Mutěnice r. 2020 ve výši do 450.000,-
Kč organizaci Římskokatolická farnost 
Mutěnice, Farní 98, Mutěnice, IČO 
65744438 za účelem úhrady nákladů 
spojených s investiční akcí „Stavební 
úpravy schodiště u kostela sv. Kateřiny 
v Mutěnicích - 2. kolo – stavební práce nad 
rámec předmětu původní Smlouvy o dílo 
č. 137 17“ dle žádosti o dotaci ze dne 1. 
10. 2020 a schvaluje uzavření Smlouvy 
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce 
Mutěnice v předloženém znění.

XIV./2020Z/15 rozpočtového opatření č. 
5/2020: povýšení na straně př í jmů 
o 1 401 500,-Kč . a na straně výdajů 
o 3 962 100-Kč. Po provedení rozpočtového 
opatření bude rozpočet obce na rok 2020 na 
straně příjmů ve výši 79 030 300,-Kč a na 
straně výdajů ve výši 106 680 600,-Kč.

XIV./2020Z/16 Smlouvu o vykonání přezkoumání 
hospodaření obce mezi Obcí Mutěnice 
a Auditor DANĚ a AUDIT s.r.o., Drůbežní 
trh 89/1, Ivančice. Předmětem smlouvy 
je: vykonání přezkoumání hospodaření 
ú z e m n í c h  s a m o s p r á v n ý c h  c e l k ů 
a dobrovolných svazků obcí (dále jen „územní 
celek“) a vydání zprávy o výsledku tohoto 

přezkoumání hospodaření za rok končící 
31. prosincem 2020 s náležitostmi podle 
zákona o auditorech, auditorského standardu 
č. 52 a dalších relevantních předpisů 
vydaných Komorou auditorů České republiky 
a ustanovení § 10 zákona o přezkoumávání.

ZO Mutěnice pověřuje

XIV./2020Z/17 Radu obce ke stanovení 
maximální výše příhozu v elektronické 
d r a ž b ě  i d .  1 / 2  p o z e m k u  p . č . 
6624/112 orná půda, ZPF, o výměře 
1533 m2 v k.ú. Mutěnice

ZO Mutěnice rozhoduje

XIV./2020Z/3 podle ustanovení § 46 odst. 
3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů

s c h v á l i t návrh na pořízení změny Územního plánu Mutěnice 

uvedený v příloze tohoto materiálu pod pořadovým 

číslem 1, 

n e s c h v á l i t návrh na pořízení změny Územního plánu 

Mutěnice uvedený v příloze tohoto materiálu pod 

pořadovým číslem 2, 

n e s c h v á l i t návrh na pořízení změny Územního plánu 

Mutěnice uvedený v příloze tohoto materiálu pod 

pořadovým číslem 3, 

n e s c h v á l i t návrh na pořízení změny Územního plánu 

Mutěnice uvedený v příloze tohoto materiálu pod 

pořadovým číslem 4, 

s c h v á l i t návrh na pořízení změny Územního plánu Mutěnice 

uvedený v příloze tohoto materiálu pod pořadovým 

číslem 5, 

n e s c h v á l i t návrh na pořízení změny Územního plánu 

Mutěnice uvedený v příloze tohoto materiálu pod 

pořadovým číslem 6, 

s c h v á l i t návrh na pořízení změny Územního plánu Mutěnice 

uvedený v příloze tohoto materiálu pod pořadovým 
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číslem 7, 

s c h v á l i t návrh na pořízení změny Územního plánu Mutěnice 

uvedený v příloze tohoto materiálu pod pořadovým 

číslem 8, 

s c h v á l i t návrh na pořízení změny Územního plánu Mutěnice 

uvedený v příloze tohoto materiálu pod pořadovým 

číslem 9, 

s c h v á l i t návrh na pořízení změny Územního plánu Mutěnice 

uvedený v příloze tohoto materiálu pod pořadovým 

číslem 10, 

n e s c h v á l i t návrh na pořízení změny Územního plánu 

Mutěnice uvedený v příloze tohoto materiálu pod 

pořadovým číslem 11, 

s c h v á l i t návrh na pořízení změny Územního plánu Mutěnice 

uvedený v příloze tohoto materiálu pod pořadovým 

číslem 12, 

s c h v á l i t návrh na pořízení změny Územního plánu Mutěnice 

uvedený v příloze tohoto materiálu pod pořadovým 

číslem 13, 

s c h v á l i t návrh na pořízení změny Územního plánu Mutěnice 

uvedený v příloze tohoto materiálu pod pořadovým 

číslem 14, 

s c h v á l i t návrh na pořízení změny Územního plánu Mutěnice 

uvedený v příloze tohoto materiálu pod pořadovým 

číslem 15, 

s c h v á l i t návrh na pořízení změny Územního plánu Mutěnice 

uvedený v příloze tohoto materiálu pod pořadovým 

číslem 16, 

n e s c h v á l i t návrh na pořízení změny Územního plánu 

Mutěnice uvedený v příloze tohoto materiálu pod 

pořadovým číslem 17, 

n e s c h v á l i t návrh na pořízení změny Územního plánu 

Mutěnice uvedený v příloze tohoto materiálu pod 

pořadovým číslem 18 a) 

n e s c h v á l i t návrh na pořízení změny Územního plánu 

Mutěnice uvedený v příloze tohoto materiálu pod 

pořadovým číslem 18 b) 

n e s c h v á l i t návrh na pořízení změny Územního plánu 

Mutěnice uvedený v příloze tohoto materiálu pod 

pořadovým číslem 19, 

s c h v á l i t návrh na pořízení změny Územního plánu Mutěnice 

uvedený v příloze tohoto materiálu pod pořadovým 

číslem 20, 

n e s c h v á l i t návrh na pořízení změny Územního plánu 

Mutěnice uvedený v příloze tohoto materiálu pod 

pořadovým číslem 21, 

n e s c h v á l i t návrh na pořízení změny Územního plánu 

Mutěnice uvedený v příloze tohoto materiálu pod 

pořadovým číslem 22, 

s c h v á l i t návrh na pořízení změny Územního plánu Mutěnice 

uvedený v příloze tohoto materiálu pod pořadovým 

číslem 23, 

s c h v á l i t návrh na pořízení změny Územního plánu Mutěnice 

uvedený v příloze tohoto materiálu pod pořadovým 

číslem 24, 

s c h v á l i t návrh na pořízení změny Územního plánu Mutěnice 

uvedený v příloze tohoto materiálu pod pořadovým 

číslem 25, 

s c h v á l i t návrh na pořízení změny Územního plánu Mutěnice 

uvedený v příloze tohoto materiálu pod pořadovým 

číslem 26 a), 

n e s c h v á l i t návrh na pořízení změny Územního plánu 

Mutěnice uvedený v příloze tohoto materiálu pod 

pořadovým číslem 26 b), 

s c h v á l i t návrh na pořízení změny Územního plánu Mutěnice 

uvedený v příloze tohoto materiálu pod pořadovým 

číslem 27, 

s c h v á l i t návrh na pořízení změny Územního plánu Mutěnice 

uvedený v příloze tohoto materiálu pod pořadovým 

číslem 28, 

n e s c h v á l i t návrh na pořízení změny Územního plánu 

Mutěnice uvedený v příloze tohoto materiálu pod 

pořadovým číslem 29, 

n e s c h v á l i t návrh na pořízení změny Územního plánu 

Mutěnice uvedený v příloze tohoto materiálu pod 

pořadovým číslem 30, 

n e s c h v á l i t návrh na pořízení změny Územního plánu 

Mutěnice uvedený v příloze tohoto materiálu pod 

pořadovým číslem 31, 

s c h v á l i t návrh na pořízení změny Územního plánu Mutěnice 

uvedený v příloze tohoto materiálu pod pořadovým 

číslem 32, 

s c h v á l i t návrh na pořízení změny Územního plánu Mutěnice 

uvedený v příloze tohoto materiálu pod pořadovým 

číslem 33, 

s c h v á l i t návrh na pořízení změny Územního plánu Mutěnice 
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uvedený v příloze tohoto materiálu pod pořadovým 

číslem 34, 

n e s c h v á l i t návrh na pořízení změny Územního plánu 

Mutěnice uvedený v příloze tohoto materiálu pod 

pořadovým číslem 35, 

n e s c h v á l i t návrh na pořízení změny Územního plánu 

Mutěnice uvedený v příloze tohoto materiálu pod 

pořadovým číslem 36, 

n e s c h v á l i t návrh na pořízení změny Územního plánu 

Mutěnice uvedený v příloze tohoto materiálu pod 

pořadovým číslem 37, 

n e s c h v á l i t návrh na pořízení změny Územního plánu 

Mutěnice uvedený v příloze tohoto materiálu pod 

pořadovým číslem 38, 

s c h v á l i t návrh na pořízení změny Územního plánu Mutěnice 

uvedený v příloze tohoto materiálu pod pořadovým 

číslem 39, 

s c h v á l i t návrh na pořízení změny Územního plánu Mutěnice 

uvedený v příloze tohoto materiálu pod pořadovým 

číslem 40, 

s c h v á l i t návrh na pořízení změny Územního plánu Mutěnice 

uvedený v příloze tohoto materiálu pod pořadovým 

číslem 41, 

n e s c h v á l i t návrh na pořízení změny Územního plánu 

Mutěnice uvedený v příloze tohoto materiálu pod 

pořadovým číslem 42, 

n e s c h v á l i t návrh na pořízení změny Územního plánu 

Mutěnice uvedený v příloze tohoto materiálu pod 

pořadovým číslem 43, 

n e s c h v á l i t návrh na pořízení změny Územního plánu 

Mutěnice uvedený v příloze tohoto materiálu pod 

pořadovým číslem 44, 

s c h v á l i t návrh na pořízení změny Územního plánu Mutěnice 

uvedený v příloze tohoto materiálu pod pořadovým 

číslem 45, 

n e s c h v á l i t návrh na pořízení změny Územního plánu 

Mutěnice uvedený v příloze tohoto materiálu pod 

pořadovým číslem 46, 

n e s c h v á l i t návrh na pořízení změny Územního plánu 

Mutěnice uvedený v příloze tohoto materiálu pod 

pořadovým číslem 47, 

s c h v á l i t návrh na pořízení změny Územního plánu Mutěnice 

uvedený v příloze tohoto materiálu pod pořadovým 

číslem 48, 

s c h v á l i t návrh na pořízení změny Územního plánu Mutěnice 

uvedený v příloze tohoto materiálu pod pořadovým 

číslem 49, 

n e s c h v á l i t návrh na pořízení změny Územního plánu 

Mutěnice uvedený v příloze tohoto materiálu pod 

pořadovým číslem 50, 

n e s c h v á l i t návrh na pořízení změny Územního plánu 

Mutěnice uvedený v příloze tohoto materiálu pod 

pořadovým číslem 51.

ZO Mutěnice revokuje

XIV./2020Z/12 své usnesení o Rozhodnutí 
o  výběru  ne jvhodně jš í  nab ídky, 
Oznámení o výsledku výběrového řízení 
na zakázku: Projektová dokumentace 
– přírodní koupací biotop Mutěnice. 
Jako nejvhodnější byla komisí vybrána 
nabídka firmy BAPO, s.r.o. Sušilovo nám. 
423/47, Rousínov, kdy o této věci bude 
rozhodnuto na dalším zasedání ZO

Výsledky projednávání, které byly 
zamítnuty

1. ZO Mutěnice schvaluje Rozhodnutí 
o výběru nejvhodnější nabídky, Oznámení 
o výsledku výběrového řízení na zakázku: 
Projektová dokumentace - přírodní koupací 
biotop Mutěnice. Jako nejvhodnější byla 
komisí vybrána nabídka firmy BAPO, 
s.r.o. Sušilovo nám. 423/47, Rousínov, 
kdy o tomto rozhodne až po informativní 
schůzce s doporučeným nejvhodnějším 
uchazečem
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ZO Mutěnice schvaluje

XV./2020Z/1 program jednání ZO, návrhovou 
komisi, ověřovatele zápisu a zapisovatelku.

XV./2020Z/2 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější 
nabídky, Oznámení o výsledku výběrového 
řízení na zakázku: Projektová dokumentace 
- přírodní koupací biotop Mutěnice. Jako 
nejvhodnější byla komisí vybrána nabídka 
firmy BAPO, s.r.o., Sušilovo nám. 423/47, 
Rousínov.Hlasování: 8-0-5 

XV./2020Z/3 Smlouvu o budoucím VB č. HO 
001030060172/001-MOEL mezi Obcí 
Mutěnice a E.ON Distribuce a.s., České 
Budějovice - p.č. 284/1 v k.ú. Mutěnice - 
příp. NN U Obory, Brablc

XV./2020Z/4 Smlouvu  o  VB č .  HO 
-014330065402/001 mezi Obcí Mutěnice 
a E.ON Distribuce a.s., České Budějovice - 
p.č. 7592/2, p.č. 7592/1 v k.ú. Mutěnice 
- Tržní, příp. NN Kaše

XV./2020Z/5 Smlouvu  o  VB č .  HO 
-014330065404/001 mezi Obcí Mutěnice 
a E.ON Distribuce a.s., České Budějovice - 
p.č. 1275/42, p.č. 1275/13, p.č. 1275/8, 
v k.ú. Mutěnice - Malá strana, příp. NN 
Polachovič

XV./2020Z/6 Smlouvu  o  VB č .  HO 
-014330065392/001 mezi Obcí Mutěnice 
a E.ON Distribuce a.s., České Budějovice - 
p.č. 69/15 v k.ú. Mutěnice - Moravská, příp. 
NN Svoboda

XV./2020Z/7 Smlouvu  o  VB č .  HO 

Usnesení zasedání č. XV. ZO Mutěnice
konané dne 16. 10. 2020 

-014330065125/001 mezi Obcí Mutěnice 
a E.ON Distribuce a.s., České Budějovice - 
p.č. 6719/2, p.č. 6721/5, p.č. 6721/4 v k.ú. 
Mutěnice - Jižní, příp. NN Kupčíková

XV./2020Z/8 souhlas obce se zařazením území 
obce do územní působnosti Místní akční 
skupiny Jižní Slovácko, z.s. pro období 
2021-2027

Výsledky projednávání, které byly 
zamítnuty

1. Zastupitelstvo obce Mutěnice schvaluje 
možnost, aby každý zastupitel mohl navrhovat 
dodavatele provyhlášená výběrová řízení
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Rokytí – obnova 

Dne 22. 11. 2020 byla dle smlouvy o dílo 
s firmou Vodohospodářské stavby Javorník 
– CZ s.r.o. dokončena akce „Obnova vodní 
nádrže Rokytí“. Předmětem díla bylo, ve 
zkratce, následující:

- odbahnění prostoru rybníka
- vybudování nového „požeráku“  

 (spodní výpusti) 
- rekonstrukce zemní hráze
- provedení kamenného zásypu hráze  

 (opevnění návodního líce hráze)
- uložení jílového těsnění v předpolí  

 rekonstruované hráze (těsnící  
 koberec)

- vybudování zemního valu proti spla 
 chům z pole vlevo rybníka 

 (požadavek nad rámec PD 
 uplatněný při kontrolním dnu).

Projekt byl zpracován firmou VH atelier, 
spol. s r.o.

Dle projektu byly celkové rozpočtové 
náklady na pořízení díla 2 646 829 Kč bez 
DPH. Na tuto akci se podařilo získat dotaci 
ze dvou zdrojů. Předně to byla dotace z pro-
středků Jihomoravského kraje z dotačního 
programu Podpora boje proti suchu, zadržení 
vody v  krajině a následná péče o zeleň na 
území Jihomoravského kraje v roce 2019 ve 
výši 364 171  Kč. Dále to byly finance z pro-
středků Ministerstva zemědělství (dále MZe) 

z dotačního programu Podpora opatření na 
rybnících a malých vodních nádržích ve vlast-
nictví obcí ve výši 1 964 000 Kč. Konečně, 
z prostředků obce byla uhrazena zbývající 
částka 318 658 Kč.

Podpora z prostředků MZe byla poskyt-
nuta, a to doslovně, na opatření budovaná 
ve veřejném zájmu za podmínky, že na 
předmětu podpory (čili na rybníce) nebude 
vykonávána ekonomická činnost, která by 
zvýhodňovala příjemce podpory (čili obec) 
na trhu. Na předmětu podpory není umožněn 
intenzivní ani polointenzivní chov ryb. Jednou 
z mnoha dalších podmínek dotace je i to, že 
takovéto činnosti nebude na předmětu pod-
pory vykonávat ani jiná fyzická či právnická 
osoba, a to po dobu 10 let. V případě nere-
spektování uvedených požadavků je žadatel 
povinen dotaci vrátit v plném rozsahu.

Termín dokončení prací byl dvakrát pozmě-
něn. V prvním případě byla příčinou podmín-
ka uvedená ve stavebním povolení vydaném 
Městským úřadem (dále MÚ) Hodonín, která 
pravila, že zemní práce (odstranění sedimen-
tu čili odbahnění) budou prováděny pouze 
v termínu od 1. září do 15. března běžného 
roku. Existence této podmínky byla odůvod-
něna ochranou obratlovců, zvláště pak plazů 
a obojživelníků. V druhém případě byl termín 
dokončení změněn z důvodu mimořádně 
nepříznivých klimatických podmínek (vytrvalý 
déšť), které trvaly od 12. 10. 2020 do 18. 10. 
2020. I přes tyto komplikace byla úspěšně 
dodržena podmínka dokončení stavby do 
konce roku 2020, jež byla obsažena v do-
tačním titulu a ve stavebním povolení.

Projekt stavby a vlastní stavební činnost 
byly dále komplikovány plynovou přípojkou 
pro areál drůbežárny vedenou v původní hrázi 
rybníka. K úspěšnému dokončení projektu 
je ještě nutné dodat některé podklady (např. 
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manipulační řád) MZe a MÚ Hodonín, a to do 
30. 6. 2021, což je uvedeno i v podmínkách 
dotace.

Hlavním přínosem této akce je vytvoření 
další vodní plochy, která slouží jako lokalita 
posilující populaci obratlovců, zvláště pak 
plazů a obojživelníků vázaných na vodní 
prostředí. Neméně zásadním přínosem je 
pak posílení retence a akumulace povrcho-

vých vod v dané časti katastru obce, přičemž 
výška vodní hladiny rybníka záleží především 
na vydatnosti pramenů nacházejících se 
směrem k Dubňanské Hoře.

Martin Králík
člen Rady obce Mutěnice

Téměř celý letošní rok s sebou nese mnohá 
omezení, která se dotýkají všech povinností 
i radostí každodenního života. Všechny 
z nás zasáhly okolnosti kolem pandemie 
COVID-19. Mnoho našich aktivit jsme mu-
seli utlumit, jiné se zase naučit. Problémy 
se zvládnutím pandemie nejvíc dopadají na 
naše zdravotníky. Velmi si vážím jejich práce 
a nasazení. Beze sporu jim za to patří velký 
dík. Sama jsem se snažila pomáhat. Sháněla 
jsem roušky, ochranné štíty a zdravé potravi-
ny. Děkuji všem, kteří také jakkoli pomáhali 

a hlavně se chovali zodpovědně a ohleduplně 
k ostatním. 

Ve stínu pandemie ovšem kauzy i projekty 
pokračují dál. Pro náš region nejdůležitější 
kauza, ochrana zdroje pitné vody a těžba 
štěrkopísků u Uherského Ostrohu, zazna-
menala několik změn. Byly podány čtyři ža-
loby, na základě kterých soud zatím rozhodl 
o zrušení dobývacího prostoru a báňský 
úřad musí celou věc znovu projednat. Soud 
nevzal jako účastníky řízení všechny obce, 
proto byla k Nejvyššímu správnímu soudu 

Slovo senátorky



10

podána kasační stížnost. Nebezpečí stále 
není zažehnáno.

Také přípravy na dálnici D55 (nynější R55) 
se daly do pohybu. V září byla zahájena stav-
ba úseku Babice - Staré Město a v příštím 
roce bude stavba pokračovat až do Morav-
ského Písku. Další úseky v našem regionu 
budou zahájeny 2022 a později. Velmi mě 
potěšilo, že se městu Hodonín podařilo 
úspěšně projednat stavbu lávky u ZOO, je-
likož jsme na projektu spolupracovali. Je 
sice povolena jako stavba dočasná, ale už 
příští rok po ní můžeme chodit nebo jezdit na 
kole! Dále probíhají přípravy stavby kruhové 
křižovatky na Pánově.

Využívám všech možných příležitostí, aby 

významné stavby a problémy našeho regionu 
byly řešeny a byly na ně i finance. V hledání 
těchto příležitostí budu pokračovat i v roli 
zastupitelky Jihomoravského kraje. Dovolte 
mi poděkovat Vám všem, kteří jste mne svým 
hlasem podpořili ve volbách do kraje. 

Nyní se blíží čas Vánoc, svátků klidu, poko-
je a sounáležitosti. Snad vánoční atmosféra 
překryje tu, která je tu s námi celý rok. Přeji 
Vám, ať prožijete tento čas v kruhu rodinném 
a hlavně ve zdraví.

Věřím, že rok 2021 bude alespoň o kapku 
lepší! 

Ing. Bc. Anna Hubáčková
senátorka za Hodonínsko 

Zprávy z knihovny 

V době nepříznivé situace a vládním naří-
zením kvůli nemoci covid-19 je knihovna od 
22. 10. 2020 pro své čtenáře opět  uzavřena. 
Musela být zrušena řada akcí, jako např. be-
seda se spisovatelkou Harasimovou i setkání 
s cestovateli Márovými. 

Obě třídy prvňáčků jsem přihlásila do celo-
státního projektu na podporu čtení, navštívit  
knihovnu už však  malí čtenáři nestihli. 

Čtenáři mají možnost objednání dovozu knih 
i jejich vrácení. Dvakrát týdně vyjíždíme a tuto 
službu zajišťujeme. Objednat doručení knížek 
je možno na mailové adrese knihovny nebo na 
telefonu 702 018 106.

V knihovně probíhá údržba knižního fondu 
a vyřazování nepůjčovaných  a opotřebovaných 
svazků.

Doufám, že se dveře knihovny opět brzy 
otevřou a lidé si budou knihy moct vybrat sami.

Za místní knihovnu Renata Nováková
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Názory našich zastupitelů
Biotop ano či ne?  

Do popředí veřejné diskuze v naší obci 
se celkem pochopitelně dostal zamýšlený 
biotop, který by se měl vybudovat v lokalitě 
nazvané Kačinec. Důvody jsou určitě mini-
málně dva. Na jedné straně je vidina zhmot-
nění snu několika generací občanů Mutěnic, 
že i u nás bude možnost se vykoupat za 
dobrého počasí v čisté vodě a slunit se a vů-
bec trávit volný čas v kulturním prostředí. 

Na druhé straně se pochopitelně probírá 
zejména nákladovost celého projektu, která 
byla projektantem odhadnuta na více než 
50 mil. Kč. Je jistě škoda, že jednání ZO 
speciálně svolaného dne 16. 11. pouze 
k tomuto bodu, se nezúčastnilo více obča-
nů. Rozhodnutí o této významné investici 
tak zůstává na bedrech patnácti zastupitelů. 

Samozřejmě se může každý podívat na 
záznam z tohoto jednání a udělat si názor 
sám. Přestože na sociálních sítích můžeme 
vidět spíše negativní reakce, já osobně 
ve svém okolí vidím naopak jednoznačně 
reakce opačné, tedy pozitivní. 

Ing. Barták z projekční kanceláře BAPO 
ve své prezentaci dle mého názoru zcela 
obhájil smysluplnost projektu, přestože 
dopředu nikdy nemůžeme vyloučit pozdější 
drobné či menší problémy či komplikace. 
Samotné hlasování (ze 13 přítomných 8 pro, 
5 se zdrželo) se dá prezentovat nejen jako 
těsná většina, ale také tak, že 61,5 % za-
stupitelů je pro a pouze 38,5 % je proti (či 
přesněji se zdrželi, byť výsledek je stejný). 

Největším pozitivem je jistě přeměna 
nevzhledné části obce v místo, které by se 
stalo výkladní skříní obce, místem trávení 
volného času nebo prostě jenom místem 

setkávání. Navíc v oblasti navazující na 
naše Búdy, tedy stále atraktivnější lokalitu 
lákající turisty nejen z celé ČR. Turisté by 
tak neměli potřebu opouštět Mutěnice, 
a utrácet peníze jinde, ale trávili by svůj čas 
zde, v Mutěnicích. 

Celkové náklady na vybudování biotopu 
by mohla snížit dotace ve výši 7-20 mil. Kč. 
Samotný provoz by navíc měl být výděleč-
ný, nebo minimálně vyrovnaný, tedy nikoliv 
ztrátový! 

A samozřejmě je nutné zdůraznit, že na 
obecních účtech je aktuálně díky dobrému 
hospodaření částka kolem 100 mil. Kč! 
Jinými slovy, obec na vybudování biotopu 
prostředky má a nemusí se zadlužovat. 

Samozřejmě vždy se dají peníze použít 
i na něco jiného, ale jak se lidově říká, ne-
jen chlebem živ je člověk. Občané jedné 
z největších obcí na okrese Hodonín si snad 
drobný nadstandard zaslouží. Možná i jako 
odměnu občanům za existenci skládky, 
která už do rozpočtu obce odvedla více než 
250 milionů Kč.

Petr Blaha, 
zastupitel obce Mutěnic,

člen Finančního výboru
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Vážení spoluobčané,
v úvodu bych se chtěl vrátit k mému pře-

dešlému článku. Ten se týkal kulturních akcí 
v amfiteátru Pod Búdama. Někteří občané 
zřejmě nepochopili jeho obsah. 

Na jednání ZO 15.10. jsem byl téměř v pat-
nácti minutovém prohlášení neoprávněně 
obviněn z porušování nařízení Vlády ČR, z ší-
ření nenávisti mezi občany a dalších vážných 
obvinění, že se provozování dřívějších disko-
ték podepsalo na zdraví některých občanů, 
akce, které pořádám já nemají nic společ-
ného s kulturou, jsou hlučné a bezohledné. 
Toto vystoupení stěžovatelky jsem přirovnal 
k procesu s Miladou Horákovou. Způsob 
jejího sdělení mně totiž připomněl vystoupení 
prokurátorky Ludmile Brožové-Polednové, 
které jsem dříve shlédnul v dokumentárním 
filmu. Proto jsem použil v dané situaci toto 
přirovnání. Po zhlédnutí záznamu je na 
místě. Není možné veřejně kohokoliv bez 
předložení důkazů takto hrubě obvinit. Pouze 
jsem ve svém předešlém článku prosbou 
vyzýval, aby byli někteří občané žijící Pod 
Búdama shovívaví a několik akcí tolerovali. 
Do kulturních akcí samozřejmě nepočítám 
oslavy narozenin, svateb a další. Pokud jich 
je takové množství a kazí charakter ostatním 
akcím, jak zaznělo, měla by se obec zamyslet 
a pro tyto účely amfiteátr raději nepronajímat. 
V roce 2020 jsem pořádal Pod Bůdama 

pouze jednu. Věřím, že se podaří nastavit 
pravidla pro všechny pořadatele akcí tak, aby 
občané žijící Pod Búdama nebyli omezováni. 

Závěrem bych chtěl informovat, že ZO 
schválilo projektovou dokumentaci za 2 mi-
liony korun na akci koupacího biotopu, který 
by měl stát cca 55 milionů korun. Jedná se 
o největší investici tohoto typu, kterou ZO 
bude v budoucnu řešit. Já jsem se v hlasová-
ní o projektové dokumentaci zdržel, protože 
jsme si zavřeli dveře pro jinou možnost vyu-
žití, jako je například mini wellness a klasické 
koupaliště. Jsem pro to, aby se Pod Búdama 
vybudoval multifunkční areál, který bude 
sloužit jak domácím, tak ubytovaným.

Věřím, že nakonec bude cena příznivější 
a areál se podaří vybudovat s dotacemi za 
daleko méně peněz. Bohužel si nemyslím, že 
je ideální čas investovat do tohoto projektu. 
Na obci máme desítky žádostí o stavební 
místa. Pokud se za Fišmanovým všechny 
naplní, obávám se, že budeme muset pře-
mýšlet nad rozšířením míst v mateřské škole 
a řešit další technické věci díky navýšením 
kapacity téměř o sto nových domů. To ukáže 
čas. Závěrem bych chtěl popřát všem krásné 
Vánoce, hodně štěstí a hlavně hodně zdraví 
do dalšího roku. 

Marek Ištvánek
zastupitel obce

Je koupaliště nejvyšší prioritou Mutěnic?

Zastupitelstvo na svém veřejném jednání 
16.11. rozdílem jediného hlasu učinilo další 
krok k realizaci koupacího biotopu, schvá-
lením pořízení projektové dokumentace za 
cenu 2 miliony korun od firmy BAPO s.r.o., 
zastoupenou p. Ing. Bartákem. 

Projektant předběžně odhadl celkové ná-
klady na zhruba 55 milionů korun. V rozpočtu 

ale nejsou zahrnuty náklady na vypořádání se 
se ztíženými základovými poměry v lokalitě 
Kačák. Podle analýzy geologů je parcela 
podmáčená, podloží je díky zvodnatělému 
písku nestabilní a veškeré stavby budou mu-
set být založeny na pilotech v hloubce min. 
5m. Hydrogeologická studie navíc tvrdí, že 
místní podzemní voda je příliš agresivní a pro 
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použití v biotopu není vhodná. Projektant 
obavy geologů nesdílí, tvrdí, že speciální 
drahé základy nebudou třeba a vyjádřil také 
naději, že v hlubším vrtu bude dostatek 
kvalitnější vody, abychom nemuseli používat 
drahou vodu z vodovodního řadu. Který z od-
borníků má pravdu, ukáže až čas.

Koupaliště bezesporu zatraktivní naši obec 
pro turisty a tím podpoří podnikání v oblasti 
ubytování. Každému však musí být jasné, že 
obecní pokladna, zejména v době daňové 
reformy a ekonomické krize vyvolané pan-
demií, není bezedná. 

Pokud se bude projekt realizovat v tomto 
rozsahu, každý jeden občan Mutěnic, včetně 
nemluvňat a důchodců, zaplatí za možnost 
koupání v Mutěnicích skrze obecní rozpočet 
cca 15 tis. korun. Veřejná diskuse je proto 
na místě. Každý z nás by si měl ujasnit, zda 
je pro něj prioritou koupací biotop, nebo 
např. stavební místa pro rodinné domy za 
Fišmanovým, dům se sociálními službami na 
místě po staré škole, nové cesty a chodníky, 
více míst ve školce, rekonstrukce čistírny od-

padních vod, atd. Každopádně bez odložení 
některých investic a nebo zadlužení obce 
všechno mít nemůžeme. Což koneckonců 
připustil i starosta, když zároveň uvedl, že 
možnost získání dotace na koupací biotop 
je spíše hypotetická.

Diskuse o tom, zda a v jakém rozsahu 
koupaliště postavíme, bude pokračovat i na 
půdě zastupitelstva. Ať už bude výsledný 
účet jakýkoli, komu z Vás není jedno, kam se 
naše obec bude v dalších letech ubírat, měl 
by svému volenému zástupci říci, co je a co 
není pro něj důležité. Myslím si, že všichni 
zastupitelé při takto nelehkém rozhodování 
zpětnou vazbu ocení.

Veškerá dostupná dokumentace k pro-
jektu je zveřejněna na webu Svobodných 
Mutěnice.

Přeji Vám všem pokud možno pohodové 
svátky a hlavně hodně zdraví v nadcháze-
jícím roce.

Přemysl Rozehnal
zastupitel obce Mutěnice

Chráněné bydlení v srdci obce - nová sociální služba

Abych se mohla věnovat definování jed-
notlivých služeb zák. 108/2006 Sb. o soci-
álních službách, potřebovala bych více pro-
storu. Z pohledu zastupitele, neformálního 
pečovatele i dlouhodobého dobrovolníka 
v sociálních službách mohu pouze zkonsta-
tovat, co nám nejvíce chybí: 

1. Chráněné bydlení pro dospělé 
osoby se zdravotním a kombinovaným posti-
žením (mentální retardací), zejména autisty 
(PAS)

2.  Odlehčovací pobytová služba
3.  Denní stacionář pro dospělé osoby 

s postižením (i seniory)
Pouze tyto tři služby lze nakumulovat 

společně tak, aby obsáhly největší a nej-
potřebnější cílovou skupinu. Rodiny, které 
trvale pečují o své blízké, to nemají lehké. 
Mnohdy péči o postiženého člena domác-
nosti obětují téměř celý život. Neznají slovo 
odpočinek či dovolená. Mnoho klientů, 
kteří jsou v domácím prostředí, využívá 
terénních služeb. Tyto služby a asistence 
ale zdaleka nepokryjí všechny jejich potře-
by, což je jednak způsobeno omezeným 
počtem pracovníků a též skutečností, že 
je většinou potřeba zajistit celodenní péči. 
Uživatelé se pak ocitají v bludném kruhu, 
kdy zkombinovat více terénních služeb už 
nejde. Víme, jak ulehčit a pomoci. Iniciovala 
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jsem schůzku pracovního týmu, který je 
schopen připravit počáteční nástřel služeb, 
zpracovat a předložit návrh a prosadit záměr 
na Jmk, který schvaluje navýšení kapacit 
soc. služeb, jejich financování z rozpočtu 
Jmk a dává stanovisko k žádostem o dotace 
EU. Evropské dotace pokryjí až 90% nákladů 
na nový objekt chráněného bydlení. Plochu 
pro tyto služby máme v samém srdci naší 
vesnice, po staré škole. Mohou zde vyrůst 
dvě praktické budovy, které budou sloužit 
dobré věci. Domy musí být opravdu dva, 
jeden pro pobytové zařízení pro 12 – 14 stá-
lých obyvatel, s možností pro odlehčovací 
službu a druhý jako ambulantní služba 
s omezenou provozní dobou, kam lze umístit 
člena rodiny, který potřebuje dohled během 

dne. Financování uvedených služeb je dle § 
101a, §105 zákona o sociálních službách 
z MPSV, dotací Jmk, plateb uživatel, PNP 
a dotací obce. V současné době už chybí jen 
krůček, abychom se mohli s p. Mgr. Janem 
Hanáčkem a Mgr. Kateřinou Hubalíkovou 
sejít na obecním úřadě. Plánovaná schůzka 
k projektu doposud neproběhla. Ačkoliv jsem 
kontakty po posledním zastupitelstvu předala 
p. místostarostovi, situace spojená s opat-
řeními COVID19, to neumožnila. Můžeme-li 
pomoci, pomáhejme. Smysluplnější využití 
prostranství za sochami sv. Josefa a Floriána 
bychom marně hledali. 

Jana Ševčíková

Události obce hodné paměti 

560 let
V roce 1461 konec johanitské kapitoly v Mu-
těnicích. Johanité zastavují Mutěnice Miku-
láši a Janu Bystřicovi z Ojnice a Kroměříže.
190 let
V roce 1831 zasáhla obec cholera. Byl zřízen 
cholerový kerchůvek s kapličkou sv. Rocha. 
Od počátku září tohoto roku do 2. listopadu 
zemřelo na choleru u nás 195 lidí.
165 let
V roce 1856 přibyl na kerchůvku litinový kříž.
155 let
V roce 1866 táhli dědinou Prušáci. Znovu se 
rozmohla cholera.
130 let
V roce 1891, 1. dubna byl v Mutěnicích ote-
vřen poštovní úřad.

125 let
V roce 1896 zásluhou starosty Petra Prčíka 
byla vystavena jednopatrová budova obecní 
radnice, nákladem 26 000,- korun.
120 let
V roce 1901, 25. července ustanoveno v Mu-
těnicích „Družstvo parní mlátičky“.
100 let
V roce 1921 započala stavba silnice od hos-
pody nahoru k Oboře. Stavba trvala 4 roky.
95 let
V roce 1926, v květnu daroval prezident T. 
G. Masaryk 10 000,- na stavbu schodiště 
mutěnického kostela.
85 let
V roce 1936, 14. června navštívil poprvé 
Mutěnice prezident Edvard Beneš s chotí 
Hanou.

Historie
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Od 1. dubna jmenován Biskupskou konzis-
toří mutěnickým farářem P. Vincenc Bednář, 
budovatel hřbitova (dnes „starého hřbitova“) 
s hlavním křížem a sochou Panny Marie, 
kněžské hrobky, dále Katolického domu, 
měšťanské školy, přestavby a rozšíření 
kostela.

75 let
V roce 1946, 17. února otevřena měšťanská 
škola, prozatím v budově obecní školy.

70 let
V roce 1951, 9. července v době represálií 
proti katolickým kněžím byl Státní bezpeč-
ností zatčen oblíbený farář P. Vincenc Bed-
nář. Ve vykonstruovaném procesu odsouzen 
za vlastizradu na 3 roky. Bez možnosti návra-
tu do Mutěnic.
Od 1. září t.r. se stal mutěnickým farářem 
P. Josef Ondra, pokračovatel na přestavbě 
a rozšíření kostela. Mimo jiné pořídil do kos-
tela nový, tentokrát pohyblivý betlém.

Sepsal ing. Jaroslav Mihola

Školství

To je název preventivního programu pro 
mladé od 15 let, který v říjnu absolvovali 
naši deváťáci.

Proč preventivní program o duševním 
zdraví? 

Podle evropských statistik trpí až 20 % 
mladých lidí duševními problémy a 2/3 váž-
ných psychických onemocnění propukají 
právě v dospívání. Je všeobecně známo, 
že mladí lidé jsou v období přechodu 
mezi dětstvím a dospělostí křehcí a lehce 
zranitelní, osobní identitu si teprve utváří. 
Zažívají první vztahové krize a zároveň jsou 
na ně kladeny nároky na školní výkonnost 
i sociální zdatnost. Mnozí tak zažívají, jaké 
to je, dostat se z duševní rovnováhy.

Program si klade za cíl pomoci studentům 
hledat cestu k vlastnímu prožívání, zabývá 
se otázkami strachu a obav z neznámého, 
nabízí možná řešení, jak se vyrovnávat 
s krizemi a učí porozumět a respektovat 
druhého. 

Dopoledne proběhlo pod vedením odbor-
níka na oblast psychiatrické péče a dalších 
členů týmu s osobní zkušeností s psychi-
atrickou péčí. Postupně se vystřídala část 
vzdělávací, interaktivní i zážitková. Tématy 
byla psychická krize a štěstí, možná psy-
chická onemocnění a jejich léčba, jak a kde 
najít pomoc v obtížné životní situaci, proč lze 
vnímat psychické problémy i jako příležitost 
k osobnímu rozvoji, vlastní životní zkušenos-
ti žáků a jiné. Reakce a postoje žáků byly 
různé. Někteří se v rozebíraných situacích 
„našli“ a zaujaly je, jiným byly vzdálené. 

Na závěr se školitelé vyjádř il i velmi 
pochvalně k postojům a chování žáků, 
litovali jen, že celkové atmosféře ublížily 
roušky, které bránily jak v komunikaci, tak 
orientaci v neverbálních projevech všech 
zúčastněných.

Mgr. Blanka Fikrová, 
výchovný poradce

Blázníš? No a!
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Tento článek budete číst asi v době, kdy 
rodiče, žáci i učitelé mají při slově digitální 
výuka husí kůži. Školní život se však pomalu 
vrací zpět do lavic a my právě v tomto období 
ve škole dokončujeme projekt, který má 
s digitální výukou hodně společného. Projekt 
s názvem ZVYŠOVÁNÍ JAZYKOVÉ KOMU-
NIKACE A PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ, 
který je spolufinancován Evropskou unií, je 

zaměřen na zlepšení podmínek pro výuku 
jazyků. Projekt prošel několika úpravami 
a na konci roku 2019 bylo schváleno jeho 
financování. Na jeho realizaci získala škola 
z Integrovaného regionálního programu 
dotaci 5 065 792 Kč, což je devadesát 
procent z celkové potřebné částky. Zbýva-
jících deset procent nám přispěl zřizovatel. 
Finanční prostředky, které se nám podařilo 

Operační program: Integrovaný regionální operační program
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003604
Příjemce dotace: ZŠ A MŠ MUTĚNICE
Výzva: 47. Výzva IROP - INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL) - SC 2.4
Specifický cíl: SC 2.4 – 
Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Celkové náklady: 5 628 658,00 Kč
Dotace:  5 065 792,20 Kč

Projekt

ZVYŠOVÁNÍ JAZYKOVÉ KOMUNIKACE 
A PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ

je spolufinancován Evropskou unií.
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získat, poslouží k modernizaci výuky pře-
devším v oblasti cizích jazyků, informatiky 
a také k vybudování kvalitnější internetové 
sítě, která zajistí rychlejší připojení ve všech 
budovách školy.

S vývojem používání technologií ve školách 
se výuka na všech typech škol posouvá velmi 
rychle dopředu. Chceme, aby i v naší škole 
se výuka posouvala stejně rychle a odpo-
vídala trendům dnešní doby. Znalost cizích 
jazyků je jeden z požadavků současnosti i bu-
doucnosti a naším úkolem je žáky co nejlépe 
touto znalostí vybavit. Nová moderní jazyková 
(multimediální) učebna nám nabízí možnost 
zkvalitnit a zatraktivnit výuku. Estetika interié-
ru a veškerá vybavení splňují nejvyšší nároky 
kladené na zařízení určené pro výuku cizích 
jazyků a jsou řešena s maximálním důrazem 
na kvalitu včetně plné spolupráce učitele 

i žáků. Novinkou je možnost připojení se ka-
ždého žáka k učebně z prostředí domova na 
procvičování připravených úkolů, poslechu 
nebo mluveného projevu.

Takto vybavená učebna přináší způsob 
výuky, který daleko více motivuje, rozvíjí 
schopnosti a podporuje i individuální výuku 
podle možností a schopností jednotlivých 
žáků. Zkvalitňování výuky přináší i vyšší 
reprezentativnost a oblíbenost školy. Bere-
me také v potaz, že žáci docházejí do školy 
denně, a proto je velice důležité zajistit jim 
kvalitní a moderní prostředí, ve kterém do-
chází k rozvoji jejich osobnosti a vzdělávání. 
To by mělo ve výsledku vést ke zvýšení zájmu 
o další studium i budoucímu uplatnění na 
trhu práce

Mgr. Marie Kujová

Z mimoškolní činnosti ve školní družině

Po jarní koronavirové přestávce jsme se 
všichni těšili na práci v novém školním roce. 
Ve všech třech odděleních školní družiny 
jsme si naplánovali spoustu činností v rámci 
běžného provozu a pro děti vychovatelky 
připravily také na každý měsíc nějakou 
společnou akci.

Ve škole jsme se ale ani na podzim moc 
neohřáli a po šesti týdnech přišla opět 
omezení, která nedovolila normální provoz. 
Přesto se nám podařilo hned v začátku škol-
ního roku rozběhnout pravidelnou činnost 
školní družiny, a dokonce jsme realizovali 
několik projektů.

Nejmladší děti ze třídy Soviček se spo-
lečně vydaly na odpolední dobrodružství 
do nedalekých Mikulčic, kde pro ně byl 
připraven Den s archeologem. Už ve škole 
jsme si povídali o období Velkomoravské 
říše, u kapličky sv. Cyrila a Metoděje jsme 

si připomněli, že právě tito k nám přinesli 
písmo, povídání ve škole patřilo také tomu, 
jak lidé v té době žili.

Takto připraveni jsme vyrazili na Slovan-
ské hradiště v Mikulčicích, kde děti prožily 
příjemné odpoledne, mohly si prohlédnout 
celý areál a zjistily, jakou práci má archeo-
log, které nálezy v této oblasti patří k těm 
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nejzajímavějším a jak lidé v době Velké 
Moravy vlastně žili. V další části odpoledne 
nám skupina historických šermířů ukázala, 
jak se v té době bojovalo, měli jsme možnost 
si prohlédnout také to, jak se lidé té doby 
oblékali, z čeho vařili, jaká byla jejich obydlí. 
V závěru si pak děti vyzkoušely psaní na 
tabulky starým písmem – hlaholicí.

Zpět do školy jsme se vraceli s novými 
zážitky, nechyběly ani drobné suvenýry na 
památku a každý z účastníků si přivezl i krás-
né omalovánky, se kterými jsme pracovali 
v dalších dnech ve škole.

Každý si alespoň jednou v životě přál, 
aby se na chvíli stal princem nebo princez-
nou. To se splnilo dětem ze školní družiny 
z oddělení Včeliček a Světlušek při návště-
vě jednoho z nejkrásnějších barokních 
zámků u nás, zámku v Miloticích. Půjčují 
zde totiž kostýmy, ve kterých je možné 
procházet se zámeckým parkem, zahradou 

a oranžeriemi.
Dobově oděná děvčata a vystrojení chlap-

ci se za doprovodu zdejší paní hraběnky 
vydali na prohlídku zámeckých komnat.

Z vyprávění, které bylo přizpůsobeno 
malým návštěvníkům, se děti dozvěděly, jak 
vypadal všední den hraběcí rodiny, jak se 
tu mladí šlechtici učili, kdo řídil zámeckou 
domácnost, co se tu vařilo a jedlo.

Bylo až s podivem, jak blahodárně pů-
sobily kostýmy na děti, jejichž chování se 
proměnilo jako mávnutím kouzelného prout-
ku. V průběhu prohlídky zahrnovaly paní 
hraběnku všetečnými otázkami a dotazy, 
vše se ale konalo s úctou a grácií.

Než jsme se s paní hraběnkou rozloučili, 
dívky si společně zatančily historický tanec 
v pohádkovém stylu – menuet a chlapci tasili 
kordy a meče a pustili se do přátelského 
boje. Tato návštěva zámku byla vskutku 
pohádková.
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Při výletu do zámku v Miloticích se nám 
také podařilo navštívit dravé ptáky v zámec-
ké jízdárně. Pan majitel Tomáš Kundera nás 
seznámil se všemi ptáky, které v jízdárně 
vystavují. Je to rodinná firma, která má svou 
práci jako koníčka, což je velmi příjemné 
a motivující. Nejprve nám představil nejmen-
ší dravce, mezi které patří sýček obecný, 
raroh velký, ti loví myši a drobné hraboše. 
Pak nám pan Kundera ukázal noční ptáky 
- sovu pálenou a výra velkého a nakonec 
ptáky největší, jako je orel skalní. Dověděli 
jsme se, proč nosí ptáci takzvané čepičky, 
proč musíme mít rukavici, aby si nám dra-
vec sedl na ruku a hlavně, proč se musíme 
v přítomnosti ptáků chovat tiše. Největší 
zážitek byl ten, když jim káně létalo přímo 
nad hlavami, anebo když si ho mohli na 
svých rukou potěžkat a poté vyfotografovat.

Děti si tuto akci patřičně užily a už se těší 
na další družinová dobrodružství.

Projektových dnů máme pro letošní rok 
připraveno ještě několik, teď záleží jen na 
tom, kdy nám situace dovolí je realizovat.

V době podzimního uzavření školy se čin-
nost družiny úplně zastavila, ale paní vycho-
vatelky v této době pracovaly na plánování 
akcí na další období a pro vracející se děti 
připravily malé překvapení v podobě nové 
veselé výzdoby na stěnách jednotlivých tříd.

Věříme, že se brzy budeme zase scházet 
v běžném režimu a všechny další plánované 
akce se nám podaří brzy uskutečnit.

Vychovatelky ŠD
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Projektové dny na prvním stupni

Od 1. 2. 2019 realizuje naše škola 
vybrané šablony výzvy v rámci vlastního 
projektu Šablony II ZŠ a MŠ Mutěnice. 
Cílem výzvy je podpořit mateřské, základ-
ní a základní umělecké školy a školská 
zařízení pro zájmové vzdělávání formou 
projektů.

Aktivity realizované na naší škole 
v rámci tohoto projektu jsou zaměřeny na 
osobnostní a profesní rozvoj pedagogů 
prostřednictvím dalšího vzdělávání pe-
dagogických pracovníků, využití ICT ve 
vzdělávání, vytvoření zájmových klubů, 
realizace projektových dnů a další aktivity 
související s rozvojem školy.

Ještě na začátku tohoto školního 

roku se na prvním stupni základní školy 
podařilo realizovat několik poznávacích 
projektů.

Prvňáci budou brzy čtenáři
Začátkem školního roku naší budoucí čte-

náři z prvních tříd navštívili místní knihovnu 
a zapojili se do projektu Už jsem čtenář. Na 
konci projektu budou prvňáčci pasováni 
na čtenáře a jako dárek dostanou knížku. 
Hned v září žáci prvních tříd absolvovali 
projektový den v Modré. Součástí projek-
tového dne byla stezka nad výběhem volně 
žijících zvířat. 

Martina Vybíralová
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Zámek Vranov nad Dyjí
Projekt žáků třetích tříd vychází z učiva 

prvouky pro 3. ročník. Téma je Místo, kde 
žijeme. V hodině jsme pracovali ve skupi-
nách s turistickou mapou České republiky. 
Zjišťovali jsme informace o zámku Vranov 
nad Dyjí a povídali jsme si o životě v době 
baroka. Vybaveni těmito teoretickými zna-
lostmi jsme se na konci září vypravili na 
prohlídku samotného zámku.

Prohlídková trasa vedla do prostor zaříze-
ných jako soukromé pokoje polských ma-
jitelů zámku v 19. a na počátku 20. století. 

V rámci prohlídky měli žáci hledat odpově-
di na čtyři připravené otázky: Kolik místností 
v zámku jsme prošli? Jaké národnosti byli 
majitelé žijící v zámku v 19. a na počátku 
20. století? Co vyráběla slavná vranovská 
továrna?  Jaký je název zámecké kaple?

Na zámku jsme strávili příjemné dopoled-
ne a zjistili jsme, že zámek Vranov nad Dyjí 
je krásná barokní památka, která určitě stojí 
za návštěvu.

Miroslava Pištěková

Kohoutovická obora Holedná BRNO
Ve 4. ročníku přírodovědy jsme probírali 

suchozemské a vodní ekosystémy.
Pro svůj projektový den 2. října jsme 

si vybrali Kohoutovickou oboru Holedná 
s pracovníky Ekocentra Rozmarýnek Brno. 
Cílem projektového dne bylo seznámit žáky 
s jedním z ekocenter v našem Jihomorav-
ském kraji, dozvědět se, co je náplní práce 
jeho zaměstnanců, lektorů, jaké činnosti 
provozuje pro školy a veřejnost.

Lektoři nás během čtyř výukových hodin 
seznámili s jedním z ekosystémů, a tím je les. 
Byl to terénní program v Kohoutovické oboře.
Žáci pracovali ve skupinách metodou pozná-
vání, porovnávání, bádání (stromů, rostlin, 
živočichů, živých a neživých přírodnin…)

Žáci se dozvěděli, co umí a jak funguje 
lesní ekosystém a co se stane, když do něho 
svou činností zasáhne člověk.

Při svém bádání žáci používali nejen 
zrak, ale také dalekohled a lupu. Pozorovali 
mikroorganismy a učili se pojmenovat po-
můcky a prostředky na odlov bezobratlých 
živočichů v jezírku.

Největším zážitkem bylo pozorování divo-
kých prasat a jejich selat v rozsáhlých ohra-
dách. Někteří měli to štěstí vidět i na vlastní 
oči daňky. V oboře se nám velmi líbilo, určitě 
je to dobrý typ na výlet do volné přírody.

Markéta Labudová, 
Barbora Labudová

Slovanské hradiště v Mikulčicích
Na konci měsíce září vyjeli žáci pátých 

ročníků za poznáváním naší dávné his-
torie. Slovanské hradiště v Mikulčicích 
k tomu bylo jako stvořené. Velmi moderně 
zrekonstruované prostory, nové audio 
i video technologie, a přece jsme se ocitli 
v době příchodu slovanských věrozvěstů 
Cyrila a Metoděje na území Moravy. Má-li 
být výukový program pro děti přínosný, 
např. novými informacemi, poznáním na 
vlastní oči něčeho, o čem zatím jen četly, 
pak musí zaujmout, vtáhnout děti do dění, 
dát možnost vícesmyslového poznávání. 
Myslím, že i díky výborné paní průvodkyni 
se nám toho všeho dostalo vrchovatě. 
Úvodní povídání nad modelem celého 
hradiště, písnička o archeologii, mapa 
území Velkomoravské říše, prohlídka odha-
lených základů jednoho z dvanácti kostelů, 
vykopávky starých šperků či zbraní…to 
vše bylo velmi zajímavé. Náš program byl 
také zaměřen na velkomoravský šatník, 
kdy paní průvodkyně ustrojila vybrané 
žáky do replik tehdejších oděvů. Děti se 
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shodly na tom, že dnešní způsob oblékání 
je mnohem, mnohem pohodlnější. Co by 
to bylo za výlet, kdyby nebyla zařazena 
nějaká pohybová aktivita. V rámci naší 
prohlídky jsme si vyzkoušeli střelbu z luku 
na terč a vystoupali jsme na 30 m vysokou 
vyhlídkovou věž. Pohled na celé okolí byl 
pro všechny úžasnou odměnou.

Jitka Olexová

Kultura

Vánoční jesličky – poklad víry, umění a divadla 

V samotné zemi vzniku betlemářské tra-
dice - Itálii, vyšla velmi dobře propracovaná 
kniha o betlémech – jakési vademékum. Je 
v anglickém jazyce a její název v originálu je 
„ The christmas créche – Treasure of faith, 
art & theater“.

Autorem knihy je kněz Pater Matthew Po-
well. Věnoval ji, jak se píše na první straně, 
své mamince, babičce a všem, kteří pocházejí 
z krajiny pastýřů, italského města Abruzza.

Kniha začíná př íběhem sedmiletého 
chlapce, který právě s maminkou koupil svůj 
první betlém. Byl figurkový, postavičky z levné 
sádry, chlév z lepenkového papíru. Přestože 
byl ještě dítě, moc dobře si uvědomoval, že 
se nejedná jen o nějaké sošky, hračky nebo 
snad o vánoční ozdoby. Cítil, že všechny ty 
postavičky jsou posvátné a celý betlém má 
nezaměnitelné, tajemné kouzlo.

Až při svých studiích teologie se dozvídal 
pravý význam jednotlivých symbolů a postav 
v betlému, ale zjišťoval, že instinktivně jejich 
význam pochopil už v dětství.

A tak se Matthew Powell stal v této knize 
jakýmsi průvodcem po staleté historii betlé-

mů, této vánoční tradice. V každé z kapitol 
se pak podrobněji zabývá tématy spojenými 
s betlémy a betlémářstvím.

Kapitola OSLAVA VÁNOC je i o tom, jak jsou 
betlémy jejich neodmyslitelnou součástí. Za-
číná to popisem místa Ježíšova narození tak, 
jak vypadá a je uctíváno dnes. To znamená 
označená čtrnácticípou hvězdou. Vyfocen 
je Chrám Narození Páně v Betlémě, jehož 
velké dveře byly v minulosti zčásti zazděny. 
(Důvodem bylo zabránit beduínům jezdit na 
koních až do hlavní místnosti, jak byli zvyklí.)

Další kapitoly se zabývají vzájemnými vaz-
bami mezi betlémy chrámovými a klasickým 
sakrálním uměním, a to v různých uměleckých 
epochách. Jak procházelo vývojem samotné 
umění, tak se vyvíjel i vzhled a provedení bet-
lémů. Díky tomu se můžeme kochat bohatou 
zdobností betlémů z celého světa.

Jedna z dalších kapitol popisuje samotný 
vznik betlémářské tradice. Pojednává tedy 
o tom, jak roku 1223 po návratu z Betléma 
založil František z Assisi pro účastníky půlnoč-
ní mše v jeskyni u vsi Greccio jesle s živým 
oslíkem a volkem. Odtud se tradice stavění 
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jesliček rozvinula do nejrozmanitějších podob 
betlémů, od papírových vystřihovánek až po 
mechanické figurkové betlémy. 

Další kapitola se nejprve zabývá „živými 
betlémy“, tedy divadelními hrami s tématem 
narození Ježíše. Divadelní umění se mnohde 
vyvinulo právě z náboženských slavností. 
(Sám autor knihy je mimo jiné i učitelem tea-
trologie, tedy i to slovo divadlo propašoval 
do podtitulu této knihy.) Jsou zde zobrazeny 
kresby lidových her popisující úlohu pastýřů, 
andělů, Tří Králů atd. v betlémské scéně. 
Později bývala představení doprovázena 
skladbami půlnočních mší, koledami a jinými 
náboženskými písněmi.

Druhá část této kapitoly se zabývá divadlem 
loutkovým. Loutky mají totiž mnohem blíž ke 
klasickému figurkovému betlému.

Kapitola nazvaná „Vývoj betlémů od 14. 
století do současnosti“ je nejdelší. Zvláštní 
pozornost je věnována betlémům chrámovým 
s oblékanými figurkami z Abruzza v Itálii, místa 
působnosti Pátera Powella. Pak se konečně 
dostáváme k celosvětovému fenoménu do-
mácích betlémů a lidové tvořivosti betlémů.

Autor popisuje různé materiály, ze kterých 
se figurky vyráběly a vyrábí, od „zlata“ v Itálii, 
přes betlémy z brambor v Peru, kamenné 
figurky z jihozápadní Ameriky, keramické 
jesle z Ekvádoru, dřevěné z Quatemaly, ze 

sušeného banánového listí z Keni, ebenové 
z Tanzanie, smaltované ze Srí Lanky, a tak by 
se mohlo pokračovat a pokračovat.

Nás potěší, že v této knize není opomenuta 
Česká republika. Ta v betlémářském světě za-
ujímá dobrou až význačnou pozici, vzhledem 
k tradici a současným aktivitám betlémářů.

Je zde zmiňováno provedení betlémových 
figurek z kukuřičného šustí. Jedná se o tra-
diční výrobky především ze Slovácka, kde 
se i používá spíše výraz „šústí“. Šústí jsou 
lýkovité listeny, které obalují kukuřičné palice, 
lidově „klasy“ a při odzrňování (šústání, na 
Slovácku „vyšustování“) jsou odpadem.

V závěru se autor tohoto „betlemářského 
vademéka“ pozastavuje nad skutečností, že 
jesličky se stávají dnes mnohem populárnější, 
než tomu bylo v historii. Křesťané si je cení 
jako vizuální připomínku důležitých událostí 
své víry. Často je obdivován betlém třeba pro 
svou uměleckou hodnotu a krásu i běžnými 
milovníky umění. Betlém tak může být i me-
mentem našeho kulturního dědictví.

Podob betlémů je nesmírně mnoho, všech-
ny jsou projevem jediné víry lidí. Tajemství 
Vánoc prostřednictvím betlémů spojuje 
nesčetné etnické skupiny na celém světě.

Ing. Jaroslav Mihola

Tradiční setkání u jesliček plánované na 25. prosince 2020 se v letošním roce nebu-
de konat! Od třetí neděle adventní bude u radnice vystaven nový Betlém. 

Zveme Vás k jeho návštěvě!
Kulturní komise Obce Mutěnice přeje hezké a požehnané svátky vánoční, hodně 
zdraví a pokoje v roce 2021. Těšíme se na setkání při akcích pořádaných v roce 

2021!

Za kulturní komisi Vladimír Trávník

Oznámení 
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Poznámka: V tabulce pro nedostatek místa nejsou uvedeny všechny mše sv. vánoční 
ve všední dny před a po. 1. lednu 2021

Bohoslužby - Vánoce 2020

Neděle 20.12. 4. neděle adventní 7:30 
10:30

Středa 23.12. Středa po 4. neděli adventní
7:30 

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

7:30
22:00

Pátek 25.12. Slavnost Narození páně
Hod boží vánoční

7:30
10:30

Sobota 26.12. Svátek sv. Štěpána
Druhý svátek vánoční

7:30
10:30

Neděle 27.12. Svátek Svaté rodiny, 
Obnova manželských slibů a žehnání vína v kostele

7:30
10:30

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

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

Pátek 1.1.2021 Slavnost Matky Boží P. Marie
Nový občanský rok 2021

7:30
10:30

Středa 6.1.2021 Slavnost Zjevení Páně - Epifanie
Žehnání vody, kadidla a křídy a zlat. př.

7:30
18:00

Neděle 10.1.2021 Svátek Křtu Páně  
Končí doba vánoční

7:30
10:30
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Milí mutěničtí přátelé, jistě budete se 
mnou souhlasit, že prožíváme letos zvláštní 
rok. Objevil se Covid 19, který nám mění 
životní zvyklosti a oslavu velkých svátků, 
jako jsou Velikonoce na jaře a také blížící 
se Vánoce na konci roku.

Zde je dobré se zamyslet a adventní doba 
je k tomu přímo určená, jaký je pravý obsah 
Vánoc a jaká je dnešní skutečnost a realita. 
Vánoce jsou především svátky křesťanské, 
slavíme příchod Božího syna mezi nás na 
tento svět. Je to už slušná řádka let, více než 
2000 let podle času, který počítáme. Tyto 
svátky slavíme v celém křesťanském světě, 
do něhož patříme i my v naší společnosti, už 
více než 1150 let od příchodu našich bratří 
Cyrila a Metoděje. 

Za posledních bezmála 100 let se praxe 
slavení změnila. Odstranili jsme podstatu 
a obsah a ponechali jsme si jen to vnější. 
Mnozí tomu říkají tradice. Tak jsme přistou-
pili na konzumní způsob prožívání vánoc. 
Kupujeme vše, co nám nabízí reklama 
(„černý pátek“), protože „Ježíšek“ se pro 
mnohé stal vynikající obchodní značkou. 
Proto jsme ve velké nervozitě, když toto 
je ohroženo díky přítomnému Covidu 19. 
Příchodem Ježíše Krista, jeho vtělením, 
přijetím lidské podoby, nám stále nabízí (už 
2000 let) to podstatné. Přijetím pravdy a víry 
v Ježíše Krista nám nabízí věčný život, věčné 
a pravé štěstí, které nám nikdo jiný nemůže 
dát. Jaké je jeho přikázání? Miluj Boha 
z celého srdce, celou svou myslí a bližního 
(každého) jako sebe sama. Toto je pravý lék 
na uzdravení tohoto světa, kde všichni žije-
me. Člověk odstranil Boha ze svého života, 
dosadil sám sebe, proto přichází sobectví, 

Skutečné a pravé Vánoce

nenávist, války, násilí a další zlo. 
Přijetím Boha a jeho nám přichází lás-

ka, pokoj, radost, dobrota, shovívavost, 
trpělivost a vše dobré. S Bohem můžeme 
jednat podobně. Ježíš Kristus přicházející 
mezi nás je tím největším darem o Vánocích 
každému člověku, a to z lásky zadarmo. 

Takové Vánoce vám všem, milí spoluobča-
né Mutěnic, ze srdce přeju a rád společně 
prožiju.

Otec František
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Organizace v obci

Sokol Mutěnice na zimu
Vážení čtenáři, dovolte mi, abychom Vás 

pozdravili v těchto koronavorových časech. 
Letošní rok je za námi a plány, které jsme 
měli, jsme ani zdaleka nesplnili. Důvody jsou 
více než jasné. Přesto věřím, že se v příštím 
roce znovu setkáme a budeme se již moci 
věnovat našim běžným činnostem. 

STOLNÍ HOKEJ - ŠPRTEC
Podzim začal skvěle!
Po úspěchu na domácím turnaji Mutěnice 

Open 5. 9. 2020, kde nám to pěkně "zacin-
kalo", a Viola Mokrušová vyhrála kategorii 
mladší žáci, nás čekala cesta do Břeclavi 
na "kvartál". Je to turnaj nejvyšší kategorie 
Českého poháru a,  jak už název napovídá, 
konají se čtyři ročně. Naše sedmičlenná 
výprava byla opět úspěšná a tentokrát vyhrál 
kategorii mladší žáci Michal Mokruša! Stříbro 
dovezla Lenka Švédová (ženy) a bronz přivez-
li Petr (veterán) a Marek (starší žák) Švédovi.

Krátce po tomto turnaji byla sezona pře-
rušena ze známých koronavirových důvodů, 
a tak čekáme.

Plány máme velké! Příští rok už nastoupíme 
do 2. ligy!

A mělo by se dohrát i Mistrovství ČR 2020!
Těšíme se!

Máte-li zájem si stolní hokej vyzkoušet, 
budete vítáni. Šprtec je sportovní hrou vy-
tvořenou na motivy ledního hokeje.

Tento druh stolního hokeje je pro všechny 
bez omezení věku, pohlaví, národnosti či 
fyzických dispozic. Může jej hrát brácha se 
ségrou, dědeček s vnukem, maminka se 
synem, kolegové z práce, spolužáci ze školy 
a mnoho dalších různorodých kombinací 
soupeřů. Ve světě šprtce se totiž kreativitě 
meze nekladou.

Stále nabíráme nové hráče!
Přijďte se pobavit!
Nehrajte u počítače, hrajte s námi!

https://sprti-mutenice.webnode.cz

Závěrem nám dovolte popřát Vám všem 
štěstné a veselé Vánoce a do nového roku 
2021 hodně zdraví a štěstí.

 za šprty Petr Švéda

OLYMPIJSKÝ BĚH
Ve středu 16.9.2020 se konal na hřišti 

u ZŠ dětský olympijský běh, kterého se 
zúčastnilo 62 dětí. Běh byl naplánován 

SOKOL
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jako každý rok na červen, ale epidemie 
Covid 19 zamíchala všemi termíny a byli jsme 
rádi, že ho můžeme uskutečnit v náhradním 
zářijovém termínu.

Jedná se o celostátní akci  pro děti 
i dospělé, pořádanou Českým olympij-
ským výborem. My jsme ho uspořádali již 
popáté a přispěli jsme k celkovému počtu 
68 822 běžců, kteří vyběhli po celé repub-
lice. Děti běžely trať 1000m nebo 500m 
podle věku a nebyl důležitý naměřený čas, 
ale přijít a zapojit se do sportování. Za svou 
účast byly  odměněny drobnými upomín-
kovými předměty a čestným uznáním od 
Českého olympijského výboru.

Po běhu si děti zahrály míčovou hru 
KIN-BALL. Je to kolektivní míčová hra, která 
vznikla v Kanadě. Hraje se s velkým míčem, 
který má průměr 122cm a stojí proti sobě tři 
družstva po čtyřech hráčích. Mladší děti se 
hru naučily, starší oživily v paměti, protože 
už ji hrály.

Počasí nám přálo a sportování ukončilo 
až stmívání, které je v září časnější než 
v červnu.

Děkuji všem spolupracovníkům a těším 
se na příští ročník.

Za organizační výbor 
T.J.Sokol Mutěnice

Jarmila Zámečníková



28

MAŽORETKY DEJNA TRÉNUJÍ (trochu jinak) I V DOBĚ PANDEMIE 

RODINNÉ CENTRUM ŽOFKA

Pandemie koronaviru letos už podruhé 
zkomplikovala všem sportovcům činnost, 
narušila tréninkový proces a zastavila konání 
všech sportovních soutěží. Výjimkou nejsou 
ani Mažoretky DEJNA. Naštěstí ještě před 
vyhlášením nouzového stavu dívky stačily 
pod vedením svých trenérek nacvičit všechny 
skupinové soutěžní choreografie, se kterými 
budou soutěžit v roce 2021.  Pak už ne-
zbylo než pokračovat v tréninku z prostředí 
domova. 

„Na začátku nouzového stavu nám bylo 
jasné, že omezení nebude jen na chvíli, 
proto jsme pro děvčata připravily alternativní 
řešení v podobě online tréninků přes aplikaci 
Zoom,“ popsaly říjnovou situaci trenérky. 
„Díky této možnosti se s děvčaty scházíme 

dvakrát, nebo i třikrát týdně. Věnujeme se 
především pilování soutěžních sestav, posi-
lování, správnému držení těla a také udržení 
tělesné kondice, která je pro každý sport 
velmi důležitá. Každý online trénink začínáme 
cvičením FitPainFree, které nastavuje správ-
né pohybové návyky, protahuje a posiluje 
každý sval a díky tomu nezatěžuje ostatní 
svaly ani klouby“, pokračují trenérky v líčení 
způsobu, jakým mažoretky v podzimních mě-
sících fungují. Kromě online tréninků děvčata 
dostávají také různé kvízy a úkoly – například 
namalovat, co si přejí na Vánoce.

Trenérky své svěřenkyně pozvaly také na 
„Halloweenské online soustředění“, které 
proběhlo 31. 10. 2020. Zúčastnilo se ho více 
než 50 děvčat v krásných halloweenských 
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kostýmech. Na začátku se dívky pořádně 
protáhly, poté následovalo kardio cvičení 
a posilování. Baletu a scénického tance se 
ujaly naše nejstarší mažoretky, které jsou 
pro ty nejmenší velkým vzorem. „Nakonec 
jsme si zopakovaly tance, které se učíme 
na pravidelných táborech a také soutěžní 
sestavy,“ doplnily trenérky. 

Milí přátelé, v době, kdy píši tyhle řádky, 
si uvědomuji, jak rychle plyne čas. Je doba 
adventní, čas zklidnění, rozjímání a dobro-
činnosti, čas, kdy se můžeme ohlédnout 
a zhodnotit, co nám letošní rok dal i co 
nám vzal.

Už jsme zapálili 1. svíčku na adventním 
věnci, je to svíčka Naděje. V této složité 
době, která kolem nás dnes panuje, si určitě 
všichni přejeme, aby její světlo prosvítilo 
naše srdce i domovy.

Ráda bych zhodnotila úkoly, které jsme si 
vytýčili a chtěli splnit, jenže nic z naplánova-
ných akcí nebylo možno uskutečnit. Sotva 
jsme se nadechli a naplánovali brigádu, 
schůzky našich dětských kolegů, už nás 
opět svírala různá opatření, příkazy i zákazy. 
Nebylo možné ani odstartovat "Branný zá-

SDH MUTĚNICE

vod"  našich malých hasičů, takže si musíme 
počkat do příštího roku, který snad bude 
vstřícnější našim aktivitám. 

Výjezdová jednotka SDH Mutěnice byla 
po celou dobu připravena vyjet a je i dobré 
znamení, že zvuky sirén protnuly ticho  
v tomto období pouze 4x, zásahy  jednotky 
jste mohli sledovat v reportáži MKT. 

 Snad tedy v příštích vydáních Zpravodaje 
budu mít pro vás více informací, které vás 
zaujmou a přiblíží vám naši práci.

Přeji všem, vám i nám, aby vánoce byly 
radostné a spokojené a do nového roku 
přeji pevné zdraví a štěstí, ať vykročíme 
plni optimismu, plánů i přání a s nadějí, že 
se vše vrátí do "normálu".

Ivana Blahová

I když je situace velmi složitá, věříme, že se 
všechny mažoretky se svými trenérkami brzy 
setkají v tělocvičně a budou moci předvést 
vše, co se doposud naučily.

Vaše ŽOFKA

CM Fanynka

Chybíš nám, pěsničko…

Od září, kdy jsme se naposled sešli v „krůž-
koch“ po vystoupení se scénkou o vinobraní 
a začali se učit taneční kroky a písničky 
k novému pásmu, uběhly dva měsíce. Bez 
písniček se tančit nedá a pořádný slovácký 
verbuňk je vlastně trochu tanec a hodně 
sport, a to všechno se prostě dělat v tomto 

období nesmělo. Kroje zahálely v krabicích, 
nebylo kam je nosit, a tak jsme aspoň naškro-
bili kasanice a v Brumovicích objednali teplé 
dívčí vlňáčky, na něž jsme získali jednorázový 
příspěvek od Místní akční skupiny Jižní Slo-
vácko v rámci malého grantového programu 
JmK  Malý leader 2020 pro dětské folklorní 
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soubory. Všichni jsme se velice těšili, až zase 
budeme moci společně zpívat, hrát a tan-
covat. Rádi bychom si zazpívali na Tři krále 
v kostele u jesliček, jako každý rok. Potom 
nás čeká fašaňk. Kluci už mají nachystané 
dřevěné šavle na obchůzku. Maškary se těší 
i na vás. A pokud nebudete doma, určitě 
budete s námi v průvodě s muzikou. 

Nejdůležitější a největší akcí je pro nás 
v současné době pozvání na velký letní 
mezinárodní folklorní festival do španělské 
Callely. Samozřejmě, pokud bude v červnu 
možné vycestovat do zahraničí. Je před námi 
kus pořádné práce a hodně nacvičování. 
Musíme přece všechno dohnat a doučit se 

spoustu písniček - jak cimbálka Fanynka, tak 
i všichni tanečníci.  A nejen to. Velmi důležité 
bude najít také sponzory, protože bez jejich 
přispění se my, malí Mutěňáci, na festival 
do Španělska jen tak lehce nedostaneme.

Všichni Vám přejeme požehnané Vánoce 
plné radosti z dárečků od Ježíška, mnoho 
zdraví a štěstí v novém roce. A kdyby Vám 
bylo smutno, zazpívajte si.

Jana, Květka, Katka a děcka 
ze Súčku a Mašličky

Hudba pro radost

Před nějakým časem jsem byl požádán 
místním spolkem Cimbálová muzika Fanynka 
o pomoc při výchově nových muzikantů v Mu-
těnicích, a nyní jsou to již dva roky, co pod 
mým vedením probíhají kurzy hry na housle, 
zobcovou flétnu a funguje dětská cimbálová 
muzika. Nejprve jsme měli sedm žáčků v só-
lové hře na hudební nástroje, letos se jejich 
počet rozšířil na dvanáct. Cimbálová muzika 
složená převážně z místních středoškoláků, 
kromě doprovázení dětských folklorních 
souborů z Mutěnic, má za sebou i několik 
svých vlastních vystoupení.

Na jaře v minulém školním roce byla výuka 
na naší „hudebce“ přerušena virovou epide-
mií, která nás zahnala do domovů a mohlo 
se učit jen on-line. Tento typ distančního 
vzdělávání však neumožňuje hromadnou 
výuku, proto jsme se se starší muzikou do 
konce roku již nesešli a po prázdninách 
se muzikanti rozprchli „do světa“. Zkoušky 
dospělé muziky si řídí podle potřeby už 
sami.  Nyní se začala formovat mladá ge-
nerace nadějných hudebníků z řad našich 
žáčků, kteří by nastoupili na jejich místo. 
Po několika týdnech jsme však byli kvůli 
znovu zavedeným karanténním opatřením 
nuceni opět přejít na distanční formu. Byť 
jsou vyhlídky na uvolnění hromadné výuky 
už velmi nadějné, veřejné koncerty jsou stále 
v nedohlednu. Proto začínáme z domácích 
nahrávek vytvářet již druhý virtuální koncert. 
Ten bude prezentován na Vánoce na YouTube 
kanálu „Hudebka Mutěnice“, který jsme pro 
vás nedávno zřídili. Na tvorbu prvního kon-
certu jsme využili nahrávky z jarní distanční 
výuky, nyní máme k dispozici nové skladby 
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i s dalšími novými tvářemi.
Věřím, že toto nelehké období společně 

přečkáme a entuziasmus dětí bude v plné 
síle i nadále. V budoucnu se těším na setkání 
při některém z našich veřejných vystoupení, 
nyní si však již můžete sváteční atmosféru 

zpříjemnit poslechem nahrávek, které jsme 
pro Vás připravili.

Přeji Vám krásný zbytek adventu a požeh-
nané Vánoce.

Michael Strýček

SKAUT

Z táborové kuchyně aneb Jak uvařit program, aby chutnal   

Listopad, měsíc padajícího listí, výletů do 
sychravé přírody a prvních mrazíků, když brzy 
ráno někam spěcháme, uběhl jako voda a nyní 
se nám celou krásou představil prosinec. Je 
to měsíc příprav na vánoční svátky, ukončení 
stávajícího roku, ale také začátkem něčeho 
nového – příprav na letní tábor.

Skautský tábor je vyvrcholení celoroční 
činnosti, kdy se sejde celý oddíl na „zelené 
louce“ (holá louka uprostřed lesů) a vlastníma 
rukama zde vybuduje místo, na kterém všichni 
stráví dobrodružných 14 dní. Tábor však nabízí 
mnohem více, než jen pobyt v přírodě a hraní 
her – to ovšem za předpokladu, že známe, 
pro koho daný program děláme a jaký jsme 
si zvolili cíl.

Příprava tábora začíná tedy v prosinci, kdy 
se sejdou všichni vedoucí z oddílu a diskutují 
spolu nad „povinnostmi“, které je nutné zařídit 
pro uspořádání tábora, a rozdělují si úkoly. 
„Máme souhlas majitele pozemku?“, „Kdo 
odešle žádosti na odbor ochrany přírody, 
lesní správu nebo vodohospodářské oddělení 
příslušného úřadu?“, „Ujme se někdo rolí 
jako programový vedoucí, technické zázemí, 
kuchař?“ Ve skautu je super, že každý si může 
vyzkoušet roli, o kterou má zájem a zkušenější 
mu s touto rolí a jejími povinnostmi pomůžou. 

Mimo právní věci se oddílová rada (vedoucí 

připravující tábor) každý měsíc na své schůz-
ce zabývá také výchovným a zážitkovým cílem 
tábora, programem a náplní jednotlivých dnů. 
Program tábora je vždy „na míru“ – přizpůso-
bený dětem, které na něj pojedou. Klademe 
si otázky jako: „Kolík dětí nám pojede?“, „Jsou 
to zkušení táborníci nebo to bude jejich první 
tábor?“, „Mají děti nějaká specifika, která mu-
síme zohlednit v přípravě programu?“, „Umí 
děti předpokládané věci, nebo je to budeme 
muset naučit?“, „Jaké mají děti znalosti, které 
zužitkují na táboře?“, „Čeho chceme táborem 
dosáhnout – zážitku, novým dovednostem, 
utužení kolektivu?“ Následně všechny od-
povědi na otázky hodnotíme a diskutujeme 
nad podobou tábora – aby byl pro všechny 
zajímavý, dobrodružný, a aby se děti něco 
nového naučily.

Na každém táboře pracujeme se skautskou 
výchovnou metodou, což je soubor nástro-
jů, které nám pomáhají všestranně rozvíjet 
děti i dospělé. Skautská výchovná metoda 
obsahuje 8 oblastí, mezi které patří napří-
klad – dospělý průvodce, vztah k přírodě, 
vztahy ve skupině, občanská participace, 
skautský slib a zákon a práce s ním, budování 
hodnot. Všechny tyto nástroje využíváme při 
přípravě táborových bloků, her a rituálů, a to 
proto, aby tábor měl „hlavu a patu“ a nebyl 
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jen konzumním prostředkem pro zábavu dětí 
v letních dnech.

Zkušenosti (nejen praktické, ale i sociální) 
a postoje, které si děti v průběhu skautského 
roku a na táboře vybudují, jim mohou pomoci 
v pozdějším věku se správně rozhodovat 
a nasměřovat svůj život správným směrem, 
získat zdravé sebevědomí a lépe se orientovat 
v dnešním chaotickém světě. Tyto přípravy na 
skautské vedoucí kladou velkou zodpověd-
nost a nutí nás kriticky myslet, ale pomáhají 
nám skautské kurzy, na které naši vedoucí 
jezdí. Skautské vzdělávání klade velké nároky 
na účastníky – orientovat se v pedagogice, 
psychologii, zdravovědě, hospodaření, právu 
nebo bezpečnosti při práci s dětmi.

S přípravou tábora nám pomáhá i nástroj 
zvaný Hodnocení tábora, který nám nabízí 
naše organizace Junák – český skaut. 
Společně s vedoucími po skončení tábora 
používáme toto hodnocení, abychom zjistili, 
jaký náš tábor byl a co jsme na něm měli za 
nedostatky nebo chyby. Chybami se totiž 
člověk učí – a tím pádem můžeme další rok 

na táboře tyto chyby odstraňovat a vyvarovat 
se podobným.

Taková mravenčí práce nám zabírá od pro-
since do června (měsíce příprav tábora) asi 
30 hodin (každému jednotlivci), ale všichni 
se moc těšíme na krásných 14 dní v přírodě, 
zážitky, dětské úsměvy a smysluplně trávený 
čas se svými kamarády. A přesně proto to 
děláme.

junakmutenice.skauting.cz

Sebastian „Lancelot“ Komínek
vůdce oddílu Jižní kříž
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Vinohradnictví a vinařství

Vinařský rok 2020 

Po několika letech, vývojem počasí 
a teplot téměř tropických, se zapíše rok 
2020 jako normální rok jak průměrem 
teplot, tak i srážkovými úhrny. Ten činil za 
měsíce leden až listopad 725 mm. Je to 
po letech sucha a nedostatku vláhy v půdě 
balzám pro rostliny, půdu jako výrobní pro-
středek zemědělců, živočichy a především 
pro člověka. Protože ani teploty v průběhu 
léta nedosahovaly letos výjimečných výšek, 
byl průběh vegetace téměř ideální. Projevilo 
se to na výnosech plodin, jako je obilí, ku-
kuřice, brambory i dalších. 

Jak se to letos projevilo ve vinicích? Prů-
běh zimy byl mírný, dřevo bylo vyzrálé, což 
je základní předpoklad pro dobrou úrodu 
hroznů. I vývoj jednotlivých růstových fází 
byl běžný a vcelku bezproblémový do fáze 
po odkvětu, kdy se začínají tvořit hrozny. 
Časté přeháňky spojené s teplotami nad 
20 st. C vytváří tzv. „infekční deště“, které 
způsobují rozvoj houbových chorob. V této 
fázi je to velmi nebezpečné, a kdo nevystihl 
správný termín ošetření, tak už zde pocítil 
první ztráty na úrodě. A to, že tlak chorob 
byl velký, svědčily i poškozené hrozny ve 
vinicích, které nešlo přehlédnout.

Samostatná kapitola vinařského roku 
byla sklizeň hroznů - vinobraní. Začátek 
byl oproti zvyklostem posledních asi pěti 
let pozdější. Rané odrůdy jako  Irsai Oliver, 
Muškát moravský se sklízely začátkem 
září. Hlavní vinobraní začalo mezi 15. a 20. 
září. Je to standartní termín, ze záznamů 

z dřívějších let to takto bývalo a dokonce 
začátkem 80. let se začínalo až téměř na 
konci září. Po letech, kdy jsme sklízeli do 
konce října skoro v letních teplotách v tričku 
a „kraťasích“, jsme se letos museli vybavit 
teplejším oblečením a hlavně pláštěnkami. 
Pro zajímavost, srážkový úhrn za hlavní mě-
síce sklizně září – říjen, činil přes 220 mm. 
To je dávka vody, která někdy nenaprší ani 
za půl roku. Zde se projevilo to, jak kdo 
ošetřoval vinice a hlavně jestli ošetřil proti 
plísni šedé. Toto se mohlo projevit na další 
ztrátě úrody.

Zajímavé jsou letošní hodnoty obsahu 
cukru v moštech. Na začátku sklizně se 
spíše pohybuje v hodnotách 17 -  20 st. 
ČNM a potom se zvyšuje vlivem dozrávání 
a hlavně se sklizní odrůd, které pravidelně 
produkují více cukru. Letošní obsah cukru 
např. v Sylvánském zeleném sklízeném 26. 
9. byl 22 st. ČNM, v Rulandském šedém 
2. 10. naměřeno 22,1 st. ČNM, dále např. 
odrůda Sauvignon, sklízená 20. 10.  - 
20,0 st. ČNM a na konci sklizně dne 28. 10. 
Frankovka 18,0 st. ČNM a 31. 10. odrůda 
Ryzlink vlašský 17,0 st. ČNM. Na tento vývoj 
mělo určitě vliv počasí, kdy každý druhý den 
pršelo, nebo byly dešťové přeháňky. 

Zajímavý je i obsah kyselin v moštech. 
Ten svým způsobem kopíruje (částečně) 
obsah cukru. Z počátku se pohybovaly 
hodnoty veškerých kyselin (VK) na úrovni 
8 – 10 g /l, ne zřídka se vyskytly i výjimky 
nad 10 g/l. Posledních čtrnáct dnů měsíce 
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října se však obsah VK snižoval na 6 -8 g /l. 
Při kvasném procesu se obsah kyselin 
redukuje odbouráváním. Proto bude nutné 
v některých vínech obsah kyselin i zvyšo-
vat. Povolená k tomuto zákroku je kyselina 
vinná a kyselina mléčná, případně se dá ve 
specializovaných prodejnách koupit hotový 
mix kyselin obsažených ve víně. Všeobecně 
však kyselin ve vínech ročníku 2020 bude 

dost. Správný obsah VK ve víně je zárukou 
dobrého vyčištění vína a dalšího školení. 
Nehledě pak na jeho pitelnost, líbivost, svě-
žest a ve spojení s dalšími faktory i stabilitu.

Hodně dobrého vína, pevné zdraví v roce 
2021

přeje Vladimír Trávník

Charitní pečovatelská služba 
Hodonínsko - pracoviště Mutěnice

Oblastní charita Hodonín ve spoluprá-
ci s Výborem dobré vůle – Nadací Olgy 
Havlové bude od prosince 2020 do února 
2021 realizovat nový projekt „Personální 

a materiální pomoc pro Charitní pečova-
telskou službu Hodonínsko“. Cílem projektu 
je podpora našich uživatelů z řad seniorů, 
osob s chronickým onemocněním, osob 
zdravotně postižených a osob ohrožených 
sociálním vyloučením v době pandemie co-
vidu-19. Díky tomuto projektu bude posílena 
sociální práce, která je v této nelehké době 
velmi potřebná. Sociální pracovník bude 
klientům poskytovat telefonické 

a osobní poradenství, zajišťovat osvěto-
vou a aktivizační činnost (jak osobně, tak 
prostřednictvím telefonického kontaktu). Vy-
slechne obavy a starosti klientů, poradí jim 
jak nastalou situaci, kterou nejsou schopni 
sami zvládnout, řešit.

Z projektu budou také zakoupeny ochran-
né prostředky (jednorázové obleky 

a respirátory) pro pracovníky služby. Velmi 
si Vážíme „Výboru dobré vůle“ za finanční 
podporu a rychlou reakci na potřeby soci-
álních služeb v této nelehké době.

Krásné prožití Vánočních svátků a do Nového roku hodně zdraví
přeje Charitní pečovatelská služba Hodonínsko
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Sport

S koncem kalendářního roku přichází čas 
zhodnotit podzimní fotbalovou sezónu. Ta 
byla bohužel díky vládním nařízením před-
časně přerušena (11. 10.), tudíž se stihly se 
odehrát zhruba dvě třetiny podzimní části 
soutěže. Zbytek utkání, pokud to situace 
dovolí, by se mělo dohrát na jaře. Jen pro 
představu, z plánovaných 30 mistrovských 
utkání našeho áčka v krajském přeboru 
v roce 2020 (jaro + podzim) bylo odehráno 
jenom deset, tedy pouhá třetina. Z pohledu 
posledních let věc zcela nová a nečekaná. 
Otázkou je, jak se omezení soutěží a také 
tréninků, projeví celkově ve fotbale v příštích 
letech. Bohužel jsou i teorie, které předvída-
jí, že mohou mít nejen na fotbal, ale obecně 
na sport velmi neblahé důsledky. Doufejme, 
že to nebude tak horké a snad od příštího 
roku začneme opět pravidelně sportovat! 
A s o to větší chutí!

Mladší přípravka hraje letos znovu 
okresní přebor a stihla odehrát na podzim 
nejméně utkání ze všech, a to pouze pět.  
V nich měla vyrovnanou bilanci vítězství 
a porážek. V utkání přípravek (mladší hrají 
4 na 4, starší 5 na 5) padá hodně branek 
a utkání jsou tak nesmírně zajímavá. Nej-
lepší střelcem byl suverénně Filip Zimolka, 
který nastřílel 22 branek! Ondřej Ištvánek 
přidal 12, Viola Mokrušová 8 a Jonáš 
Mlýnek 5 branek V trénincích pokračovaly 
i děti z fotbalové školičky (tedy pochopitelně 
i holky!), která je i nadále velmi populární, 
a opět přilákala celou řadu nových fotba-
lových nadějí. Kdykoliv se mohou připojit 
i další, informace najdete u trenérů nebo 
na facebooku.  

Fotbal

Starší přípravka, která je pro letošní 
sezónu z důvodu nedostatku dětí spojena 
se Svatobořicemi – Mistřínem, na podzim 
tolik úspěšná nebyla. V sedmi odehraných 
zápasech se pouze jednou radovala z výhry, 
byť několikrát kluci (a jedna holka 😊) pro-
hráli opravdu těsně a trochu nešťastně, jako 
naposledy s Ratíškovicemi gólem v samém 
závěru utkání. O branky se dělili vyrovnaně 
kluci z Mutěnic (6x Michal Mokruša, 4x 
Lukáš Miklík) i Svatobořic (Robin Dekař 6x 
a Filip Staňa 4x). Tréninky probíhaly střídavě 
v Mutěnicích i ve Svatobořicích a je dobře, 
že se do tréninků zapojili mladí trenéři, ještě 
aktivní dorostenečtí fotbalisté Pavel Weigl 
a David Šolta. Budiž jim tímto odpuštěno, 
že ani jeden z nich v současnosti nehraje 
za Mutěnice 😊.

Mladší žáci mají za sebou přece jen 
úspěšnější část sezóny. V devíti odehraných 
zápasech dokázali 6x zvítězit a patří jim 6. 
místo. Prim v mužstvu ale v současnosti 
hrají spíše kluci ze Svatobořic a Dubňan. 
To potvrzují i nejlepší střelci, kterými jsou 
Michal Čerňan (5), Jakub Kališ (4) a Jan 
Šabó (3 branky). Čest Mutěňáků zachraňuje 
David Komosný, který se trefil 2x. Jelikož 
se nám sešlo v této kategorii, zejména 
v r. 2009, dostatek hráčů, vytvořili jsme 
pro tuto sezónu i B-mužstvo, které hraje 
okresní soutěž. Prozatím jim patří pěkné 3. 
místo. Z našich hráčů se nejvíce střelecky 
dařilo Kryštofovi Ištvánkovi, který je tedy pro 
změnu z Čejkovic 😊. Ten vstřelil za béčko 
4 branky. Důležité je, že všichni kluci tak 
mají možnost pravidelně hrát i trénovat. 
Poděkování si zaslouží zejména rodiče, kteří 
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vozí své ratolesti k tréninkům do Dubňan 
a do Svatobořic. Pro zachování fotbalových 
soutěží bohužel aktuálně opravdu jinou 
možnost nemáme. 

Téměř katastrofální situace je bohužel 
u starších žáků. Tam nám zatím spojení 
s Dubňany a Svatobořicemi nepomohlo, 
proto jsme ke spolupráci přizvali i kluky 
z Prušánek a z Dolních Bojanovic. I přesto 
jsou kluci suverénně poslední, když všech-
ny své zápasy na podzim prohráli! Úplná ka-
tastrofa to snad není z toho důvodu, že kluci 
i přes notně pošramocené sebevědomí 
pořád chodí (nebo spíš chodili) pravidelně 
na tréninky. Prostě v této kategorii se sešlo 
více faktorů a musíme jen doufat ve zlepšení 
v následujících letech. Slabou útěchou pro 
nás může být, že nejlepší střelci Petr Plchut 
(3 branky) a Tobiáš Chytil (2) jsou Mutěňáci.

Mladší dorostenci po spojení s Dub-
ňany a Svatobořicemi hrají druhou sezónu 
v krajském přeboru. Letos se jim daří o po-

znání hůře, jelikož díky odchodu většiny 
kluků do staršího dorostu vytvořili víceméně 
nové mužstvo. Proto dokázali doposud 
jenom 2x zvítězit a patří jim až 13. místo 
z 16 mužstev. Výkonnostní progres byl ale 
postupně vidět, takže nezbývá než věřit, že 
tomu tak bude i nadále. Střelecky se nevíce 
dařilo Matyáši Lamáčkovi (5 branek), Lukáši 
Konečnému a posile z Hodonína Janu Ho-
lubovi (oba 3 branky).

Starší dorostenci si vedli na podzim velmi 
dobře, když jim patří pěkné 3. místo. V je-
denácti zápasech dokázali hned 8x zvítězit. 
Povedl se jim hlavně vstup do podzimu, 
když své úvodní 4 zápasy poměrně jasně 
vyhráli. Pak přišla přece jen i zaváhání, ale 
při kompletní sestavě je síla týmu velká. 
Nejlepší střelec Marek Mokruša se prosa-
dil 11x, František Lamáček a Tomáš Šalša 
6x. Franta Lamáček si připsal stejně jako 
Richard Svoboda i několik startů v áčku, 
snad je budou postupně následovat i další.

Ve Šlapanicích mladší žáci vyhráli 1-0
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A-mužstvo nemá za sebou úplně nej-
povedenější podzim, naštěstí dvě výhry 
v posledních odehraných zápasech nás 
přece jen posunuly aspoň do středu tabulky. 
Vstup do soutěže nám vyšel na výbornou, ale 
postupně šly výkony, a hlavně výsledky, dolů. 
Nejvíce nás všechny určitě mrzí prohra v der-
by s Ratíškovicemi, kdy nás náš tradiční rival 
zdolal díky dvěma proměněným pokutovým 
kopům! Stěží se najde pamětník podobně 
nešťastně sehraného utkání… K pozitivům 
určitě patří solidní výkony nového brankáře 
Tomáše Maloně, a taky přesná muška Mar-
cela Čepila, který vstřelil 6 branek, přestože 
díky zranění neodehrál všechna utkání. 
4 branky přidal Hynek Maršálek a dvě jeho 
bratr Jirka. V závěru přerušené části podzimu 
hru áčka oživil již zmíněný dorostenec Franta 
Lamáček, který se stal plnohodnotným čle-
nem základní sestavy áčka.

Ženám se na podzim vedlo skvěle 
a ty snad nejvíce ze všech mrzí přerušení 
soutěží. Všech pět utkání totiž naše ženy 
dokázaly vyhrát a usadily se tak na čele 
tabulky ženské divize. Pyšní se i výborným 
skóre 17:2! V létě ženy posílily o 5 hráček 
ze Sokola Troubsko, tedy obce nedale-
ko Brna, takže se ani neprojevil odchod 
např. Kateřiny Ivičičové do Hodonína nebo 
Yvonne Jansové na mateřskou dovolenou. 
Nejlepší střelkyní byla právě nová hráčka 
Iva Rathouská, která vstřelila 7 branek. 
3 branky přidaly osvědčené opory Lenka 
Lamáčková a Hana Svobodová.

Závěr
V roce 2021 nás měla čekat organizace 

4. ročníku Galavečera mutěnského fotbalu. 
Bohužel současná epidemiologická situace 
pořádání podobných akcí zřejmě nedovolí. 

Soběšice porazil starší dorost 3-1
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Fotbalové týmy SK Dolní Bojanovice a FK 
Mutěnice – ženy se společně rozhodly, že 
spojí zimní přípravu a dobročinnost v jedno. 
Sportovci si stanovili limit, že v termínu od 
16. – 29. listopadu uběhnou společnými 
silami 500 km a za každý uběhnutý kilo-
metr obou fotbalových týmů darovali 4 Kč 
na dětské oddělení v kyjovské nemocnici. 
„Přeci jenom, blíží se Mikuláš a je spousta 
dětí, které by si zasloužily najít v balíčku 
adventní kalendář nebo voňavý perník 
s marmeládou,“ zaznělo v motivačním 
textu na stránkách fotbalových klubů. 

„Mikuláši, už běžíme“

A mužstvo 
Dorost starší
Dorost mladší
Žáci starší
Žáci mladší „A“
Žáci mladší „B“
Ženy
Přípravka starší
Přípravka mladší

9. místo
3. místo

13. místo
14. místo

6. místo

3. místo
1. místo

12. místo
7. místo

10
11
11
9
9

8
5
7
2

4
8
2
0
6

5
5
1
2

2
0
0
0
0

0
0
0
1

4
3
9
9
3

3
0
6
2

14:13
39:22
17:40
10:58
20:20

30:19
17:2

24:69
58:54

14 bodů
24 bodů

6 bodů
0 bodů

18 bodů

15 bodů
15 bodů

3 body
7 bodů

Dovolte mně alespoň poděkovat všem na-
šim příznivcům a členům FK Mutěnice za 
jejich podporu a přízeň v kalendářním roce 
2020! Zároveň přejeme všem mutěnickým 
občanům krásný zbytek roku, šťastné a ve-
selé Vánoce a hodně štěstí a zdraví do roku 
2021! Snad si toho fotbalu užijeme více než 
v roce právě končícím.

Petr Blaha

V Boskovicích áčko prohrálo 0-1

Bilance části podzimu (předčasně ukončeno 11.10.) ročníku 2020/21 v číslech:
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K venkovnímu sportování vyzvali i fanoušky 
a neměli ani ponětí, že se jich připojí téměř 
50.  Dobročinná akce předčila očekávání 
a během 14 dnů všichni společně naběhali 
1468,61 km. Velkým překvapením byla také 
výše finanční podpory, která činila bezmála 
23000 Kč. Hlavní cíl se tedy společně po-
dařilo naplnit a oba týmy jsou moc vděčné 
za to, jaký ohlas akce měla, a že lidé udě-
lali něco málo pro své zdraví a zároveň při 
sportování mysleli i na děti. 

Velké díky za uběhnuté kilometry a ne-
malou finanční podporu patří všem, kteří 
se akce zúčastnili. 

Za oba týmy manželé Bílíkovi

ZA 14 DNŮ JSME 
CELKOVĚ UBĚHLI:

NAŠE TÝMY
718,22 km

FANOUŠCI
750,53 km

Společenská kronika

 20. 08. 2020  Teodor Balaštík

 21. 10. 2020  Viktorie Kadlčíková

Se zveřejněním osobních údajů dali rodiče souhlas

Narození

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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Úmrtí

25. 09. 2020 Alois Mokrý   85 let
25. 09. 2020 Miloslav Komínek   74 let
05. 10. 2020 Jan Miklík   86 let
08. 10. 2020 Anna Kudličková   66 let
15. 10. 2020 Karel Tomčala   72 let
17. 10. 2020 Pavel Mokruša   58 let
20. 10. 2020 Apolonie Prčíková   90 let
28. 10. 2020 Jan Tesařík   nedožitých 87 let
29. 10. 2020 Jindřiška Brablcová  nedožitých 83 let
05. 11. 2020 Ludmila Šoltová   84 let
09. 11. 2020 František Patrman   92 let
10. 11. 2020 Jaroslav Směřička   nedožitých 79 let
11. 11. 2020 Stanislav Opavský   68 let
16. 11. 2020 Anna Skočíková   88 let
28. 11. 2020 Eva Hájková    80 let

Sňatky

19. 09. 2020 Zdeněk Novák, Lomená
  Aneta Lačňáková, Hovorany

26. 09. 2020 Martin Černý, Slovensko
  Gabriela Svobodová, Tržní

03. 10. 2020 Vojtěch Vrba, Tržní
  Alena Zborovská, Hovorany

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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