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Naše Mutěnice
Jaro
ZPRAVODAJ RADY OBCE

2021
Pokojné prožití
Velikonočních svátků
přeje všem občanům Mutěnic
redakční rada
se zaměstnanci obecního úřadu

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
rád bych Vás informoval o dění v obci. Chtěl
bych poděkovat panu Ing. Václavu Špérovi za
jeho práci v radě obce. K 31. lednu 2021 z této
funkce odstoupil kvůli pracovnímu vytížení,
členem zastupitelstva nadále zůstává. Novým členem rady obce byl zvolen 9. března
2021 na zastupitelstvu obce pan Marek
Zimolka.
Největší investiční akce kanalizace do
Platového pokračuje dle harmonogramu.
Předpoklad dokončení je konec měsíce

dubna 2021. Vzhledem k výstavbě kanalizace
došlo k narušení povrchu a podloží stávající
komunikace. Obec má v plánu vybudovat
do konce měsíce června novou komunikaci,
kdy se postaví kufr zpevněný penetrací v celé
délce komunikace od penzionu U Urbana až
k železničnímu přejezdu na Čejč. Na tento
podklad by měl na podzim dojít asfaltový povrch, který by hradil Státní pozemkový úřad.
Všem přeji příjemné prožití Velikonočních
svátků.
MVDr. Dušan Horák
starosta obce
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Zprávy z radnice
Vážení spoluobčané,
chtěl bych vás všechny s dalším vydáním
našeho zpravodaje pozdravit.

Nyní je v přípravě vyhlášení výběrového
řízení na dodavatele nového výstražného informačního systému v obci (bezdrátový rozhlas)
– na tuto akci, máme dotaci 70%

Zimní měsíce jsou za námi, a asi všichni
netrpělivě čekáme, až se země zahřeje od
sluníčka a my se pustíme do jarních prací na
zahradách, polích a vinicích.

Konečně máme také stavební povolení na
prodloužení kanalizace a plynovodu v ulici
U Obory, takže se vrhneme na administraci
výběrového řízení.

V podstatě jedinou investiční akcí, která
probíhala po celou zimu, bylo budování kanalizace směrem do Platových. Práce probíhají
podle časového harmonogramu a do konce
měsíce března by měla být kanalizace hotová.

Akcí máme nachystaných docela dost
a doufám, že všechno půjde hladce a podaří
se nám je také zrealizovat.

V lednu jsme byli s panem starostou na jednání na Státním pozemkovém úřadě v Hodoníně, kde jsme chtěli řešit výstavbu společných
zařízení z pozemkových úprav. Na jednání nám
bylo sděleno, že pozemkový úřad má finance
na budování těchto zařízení. Prioritou je pro
ně zadržování vody v krajině, a proto jsme se
dohodli, že poté, co dokončíme projekt na
suché poldry za oborou, by měl pozemkový
úřad tyto poldry postavit ze státních peněz.
Také by mělo postupně dojít k vybudování
nových polních cest v katastru obce.

Dovolte, abych vám všem popřál krásné
jarní dny, abychom už konečně měli klid jak
na práci, tak i na zábavu, všem přeju pevné
zdraví a ať jsou letošní Velikonoce pro všechny
nadějí na lepší budoucnost.
Milan Mráz
místostarosta

V letošním roce se nám podařilo opět získat 50% dotaci na obnovu svítidel veřejného
osvětlení. V době, kdy vyjde zpravodaj, už
budeme znát vítěze výběrového řízení na
dodavatele a poté by se měla výměna svítidel
v krátkém čase uskutečnit.
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Usnesení zasedání č. XVI. ZO Mutěnice
konané dne 15. 12. 2020
ZO Mutěnice bere na vědomí

XVI./2020Z/10 rozpočtového opatření č. 6/2020
- povýšení na straně výdajů o 732 000,-Kč.
Po provedení rozpočtového opatření budou
činit příjmy rozpočtu 79 030 300,-Kč
a výdaje rozpočtu 107 412 600,-Kč.

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

XVI./2020Z/11 střednědobý výhled rozpočtu na
roky 2022-2025

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

XVI./2020Z/12 rozpočet sociálního fondu na
rok 2021

XVI./2020Z/5 prodej pozemku p.č. 1947/84 v k.ú.
Mutěnice o výměře 7 m2 za cenu 1400,-Kč
a výkup pozemku p.č. 2075/2 v k.ú. Mutěnice
o výměře 1 m2 za cenu 200,-Kč

XVI./2020Z/13 rozpočet obce Mutěnice pro rok
2021, kdy budou činit
Příjmy 59.827.000,-Kč

XVI./2020Z/6 prodej pozemku p.č. 1947/85 v k.ú.
Mutěnice o výměře 5 m2 za cenu 1000,-Kč

Výdaje 119.545.000,-Kč
XVI./2020Z/7 Smlouvu o zřízení věcného
břemene č. 990010564_2/VB mezi Obcí
Mutěnice, GasNet s.r.o., Ústí nad Labem
a Janou Kressovou, bytem Karviná a Antonem
Spurným, bytem Karviná - plynová přípojka na
p.č. 7592/8 v k.ú. Mutěnice za cenu 50,-Kč
bez DPH.

Schodek ve výši 59.718.000,-Kč pokryt ze
zůstatků na účtech obce
XVI./2020Z/15 Obecně závaznou vyhlášku obce
Mutěnice č. 1/2020, o místním poplatku
za provoz systémushromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů v upraveném znění
(sazba poplatku 270,-Kč/obyv./rok)

XVI./2020Z/8 Smlouvu č. HO0011040019328/001-ELIG o budoucím
VB mezi Obcí Mutěnice a E.ON Distribuce,
České Budějovice - p.č. 1947/1 a p.č.
9627 v k.ú. Mutěnice - úprava NN Sklepní
Bezůšek

XVI./2020Z/17 podání žádosti o dotaci
z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj,
p ro g r a m Po d p o r a ro z voj e re g i o n ů
2021 v podprogramu Podpora obcí s 3001
– 10 000 obyvateli, 117D8220B Podpora
obnovy sportovní infrastruktury, na akci:
PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY
TĚLOCVIČNY U ZŠ MUTĚNICE

XVI./2020Z/9 Smlouvu č. HO001040018765/001-MPEL mezi obce
Mutěnice a E.ON Distribuce České
Budějovice - pozemek p.č. 69/15 - úpr. NN
Masarykova-Sečka
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XVI./2020Z/18 Strategický rozvojový dokument
obce Mutěnice na období 2021-2027

v průběhu roku, a to až dovýše 300 000,Kč včetně

XVI./2020Z/19 Pravidla programové dotace
obce Mutěnice na poskytnutí podpory na
akumulaci a využití srážkové vody pro rodinné
a bytové domy na území obce Mutěnice pro
rok 2021

XVI./2020Z/14 Radu obce k provedení
nezbytně nutných rozpočtových opatření
do konce roku 2020

XVI./2020Z/21 poskytnutí finančních prostředků
na spoluúčast FK Mutěnice na akci „Výměna
umělého fotbalového trávníku ve sportovním
areálu Mutěnice, FK Mutěnice , z.s., p.p.č.
2303/7, k.ú. Mutěnice (700444) ve
výši 30% rozpočtových nákladů, což činí
2 300 000,-Kč.

XVI./2020Z/16 jako zřizovatel Základní školy
a Mateřské školy Mutěnice, p.o. Brněnská
777, 696 11 Mutěnice s podáním žádosti
o dotaci z programu MMR ČR, titul
Podpora obnovy sportovní infrastruktury,
akce „Modernizace školního hřiště při
ZŠ Mutěnice“

ZO Mutěnice souhlasí

ZO Mutěnice pověřuje

XVI./2020Z/20 jako vlastník pozemku p.č.
2303/7 v k.ú. Mutěnice s výměnou
umělého fotbalového trávníkuna hřišti FK
Mutěnice.

XVI./2020Z/4 radu obce k provedení
nezbytně nutných rozpočtových opatření

Usnesení zasedání č. XVII. ZO Mutěnice
konané dne 9. 3. 2021
ZO Mutěnice bere na vědomí

spolku Rybana Mutěnice o bezplatnou péči
o vodní nádrž (Rybník Na Rokytí) za dodržení
podmínek dotace a manipulačního řádu.

XVII./2021Z/2 zápis z jednání kontrolního
výboru ze dne 4.3.2021

ZO Mutěnice schvaluje
XVII./2021Z/24 provedení rozpočtového
opatření formou usnesení rady obce vy výši
40 000,- Kč na dovybavení nového člena
výjezdové jednotky SDH Mutěnice

XVII./2021Z/1 program jednání ZO s doplněním
bodu různé, návrhovou komisi, ověřovatele
zápisu a zapisovatele.

XVII./2021Z/27 zápis č. III z jednání kontrolního
výboru dne 4.3.2021 p. Mráz doplnil
informace k úkolu: zjištění možnosti nabíjení
elektrických kol

XVII./2021Z/4 Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ
O DÍLO o dodávce stavebních prací mezi obcí
Mutěnice a VHS Brno a.s. Adresa: Masná
444/102, 602 00 Brno na akci Mutěnice
rozšíření kanalizační sítě XVII./2021Z/5 MPZ

XVII./2021Z/28 žádost o udělení souhlasu ZO
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p.č. 3/3 a 69/15 v k.ú. Mutěnice - úprava NN
Miklík za cenu 2900,-Kč bez DPH

20/2020A - prodej pozemků p.č. p.č. 10107,
p.č. 10108 v k.ú. Mutěnice za cenu dle
znaleckého posudku

XVII./2021Z/13 Smlouva o zřízení věcného
břemene HO 014330054701/003 mezi Obcí
Mutěnice a EG.D, a.s. Brno - pozemek p.č.
13780 v k.ú. Mutěnice - NN Zemský, Dubň.
Hora za cenu 3000,-Kč bez DPH

XVII./2021Z/6 MPZ obce č. 21/2020 - prodej
pozemku p.č. 10110 v k.ú. Mutěnice za cenu
dle znaleckého posudku
XVII./2021Z/7 MPZ 4/2021 - směna pozemku
p.č. 1/5 (vlastník Římskokatolická farnost
Mutěnice) za pozemky p.č. 69/28 a p.č. 69/29
(vlastník Obec Mutěnice) vše v k.ú. Mutěnice
včetně Směnné smlouvy v předloženém znění

XVII./2021Z/14 Smlouvu o zřízení věcného
břemene č. HO - 014330067686/001 mezi
Obcí Mutěnice a EG.D a.s., Brno - pozemky
p.č. 1947/1, p.č. 1947/22, p.č. 1947/23,
p.č. 1927/1 - rozš. NN Zikmund za cenu
3800,-Kč bez DPH

XVII./2021Z/8 MPZ obce č. 5/2021 - darování
pozemku p.č. 1/6 v k.ú. Mutěnice (vlastník
Římskokatolická farnost Mutěnice) do majetku
obce Mutěnice včetně Darovací smlouvy
v předloženém znění

X V I I . / 2 0 21 Z / 15 S m l o u v u o b u d o u c í
smlouvě o zřízení věcného břemene č.
1040012542/001 mezi Obcí Mutěnice
a EG.D, a.s. Brno - pozemky p.č. 13654,
p.č. 13780 v k.ú. Mutěnice - zahuštění TS
Dubň. Hora

XVII./2021Z/9 Smlouvu o smlouvě budoucí
o zř ízení věcného břemene č. HO001030061908/004- PERF mezi Obcí
Mutěnice a EG.D , a.s. Brno - pozemek p.č.
361/2 v k.ú. Mutěnice - rozš. kNN Kučová
XVII./2021Z/10 Smlouvu o zřízení věcného
břemene HO-014330054334/001 mezi
Obcí Mutěnice a EG.D, a.s. Brno - pozemky
p.č. 2298/1 a 2300/2 v k.ú. Mutěnice Búdy, přel. VN za cenu 1400,-Kč bez DPH

XVII./2021Z/16 Smlouvu o smlouvě budoucí
o zř ízení věcného břemene č. HO
001030061405/001mezi Obcí Mutěnice
a EG.D, a.s., Brno - příp. NN Kramářová - p.č.
1651/1 v k.ú. Mutěnice.
XVII./2021Z/17 Smlouvu o zřízení věcného
břemene mezi Obcí Mutěnice a VaK Hodonín
a.s. - pozemky p.č. 1809/1, p.č. 1809/4,
p.č. 1927/1 a p.č. 1927/6 - posílení
vodovodu Pelcova za cenu 10 000,-Kč bez
DPH

XVII./2021Z/11 Smlouvu o zřízení věcného
břemene HO -014330067684/001 mezi
Obcí Mutěnice a EG.D, a.s. Brno - pozemky
p.č. 1927/1, p.č. 1947/1, p.č. 1947/22,
p.č. 1947/23, p.č. 2297/1, p.č. 2298/1,
p.č. 9843, p.č. 10463, p.č. 13965 v k.ú.
Mutěnice, obnova trafostanice Búdy za cenu
14 000,-Kč bez DPH

XVII./2021Z/18 Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení služebnosti mezi Obcí Mutěnice
a CETIN, a.s. Praha9 - pozemky p.č. 10630,
p.č. 13991, p.č. 1795/6 v k.ú. Mutěnicekomunikační vedení a zařízení

XVII./2021Z/12 Smlouvu o zřízení věcného
břemene č. HO 014330066545/002 mezi
Obcí Mutěnice a EG.D, a.s. Brno - pozemky

XVII./2021Z/20 MPZ obce č. 20/2020B - prodej
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Mutěnice v uplynulém období 2/2016–
11/2020, bude v souladu s ust. § 4 odst.
1 stavebního zákona pořízena zkráceným
postupem podle ust. § 55a a násl. stavebního
zákona.

p.č. 101013 a p.č. 10114 v k.ú. Mutěnice
XVII./2021Z/22 v souladu s ust. § 55 odst.
1 ve spojení s ust. § 47 odst. 5 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“) Zprávu o uplatňování Územního plánu
Mutěnice v uplynulém období 2/2016–
11/2020, jejíž součástí jsou pokyny pro
zpracování návrhu Změny č. 2 Územního
plánu Mutěnice, v předloženém znění

ZO Mutěnice revokuje

XVII./2021Z/19 usnesení ZO VII/2019Z/12 ze
dne 26.4.2019

XVII./2021Z/25 Rozpočtové opatření č.
2/2021 - povýšení na straně příjmu ve výši
131 700,-Kč a povýšení na straně výdajů
o 34 100,Kč. Po provedení rozpočtového
opatření bude rozpočet na straně příjmů
ve výši 59 958 700,- Kč a na straně výdajů
119 619 100,- Kč.

ZO Mutěnice souhlasí

XVII./2021Z/21 se způsobem vyhodnocení
projednání Zprávy o uplatňování Územního
plánu Mutěnice v uplynulém období 2/201611/2020

XVII./2021Z/26 Smlouvu o poskytnutí účelové
dotace z rozpočtu obce Mutěnice mezi
Obcí Mutěnice a Městem Hodonín ve výši
400 138,-Kč. Zastupitelstvo obce Mutěnice
stanovuje

ZO Mutěnice volí

XVII./2021Z/3 pana Marka Zimolku radním obce
Mutěnice

XVII./2021Z/23 že Změna č. 2 Územního plánu
Mutěnice, jejíž nutnost pořízení vyplynula
ze Zprávy o uplatňování Územního plánu

Zprávy z knihovny
Místní knihovna oznamuje, že stále provádí rozvoz
knih do domácností čtenářů. Rozvoz provádíme
každý čtvrtek od 13 hodin. Tuto službu je možno
objednat na telefonu 702 018 106 nebo mail.
adrese knihovna@mutenice.cz
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Odpadové hospodářství
Centrem odpadového hospodářství je
stále areál skládky v Hraničkách, kde se mohou občané zbavit veškerého odpadu nebo
použitého elektrozařízení, které se může
ukládat i do červeného kontejneru, který je
v současnosti umístěn na „staré“ tržnici. Zde
můžete odevzdat v uzavřených např. PET
lahvích nebo kanystrech i použitý jedlý olej,
stejně jako u prodejny Jednoty na dolním
konci nebo na obecním úřadě a na skládce. Dále můžete odevzdat i použité baterie
a monočlánky, a to v několika obchodech
v Mutěnicích nebo třeba na obecním úřadě
(v podatelně). V níže uvedeném přehledu
je uvedeno množství elektrických přístrojů,
které občané odevzdali na sběrném dvoře.

PET láhve a následně je uzavřete. Snažte se
také prosím plnit pytle co nejvíce. Pokud je
poloprázdný, nemá cenu jej předávat k vývozu. Snad vám tolik místa ve sklepě nebo někde
jinde nezabere. Každý použitý pytel se totiž
rovněž stává odpadem…
Kontejnery na bio a na tříděný odpad
V obci jsou znovu od března rozmístěny
kontejnery na bioodpad, který si svážíme
naší vlastní technikou. Opět připomínáme,
že bioodpad musí být ale pouze rostlinného
původu (listí, větve, tráva, mláto apod.)! Živočišné zbytky skutečně do kontejneru nepatří!!!
Pokud máte o kompost zájem, obraťte se na
naše pracovníky na skládce, buď telefonicky
na č. 602 101 245 nebo emailem: skladka@
mutenice.cz. Mimo pytlový sběr je možné tříděný odpad (papír, barevné a bílé sklo, plasty
a kovové obaly) odevzdat i do kontejnerů k tomu
určených, které jsou rozmístěny po celé obci.
Počet sběrných míst (18) a počet kontejnerů
(88) včetně 5 ks šedých kontejnerů na kovové
obaly se jeví jako dostatečný, proto vloni nebyl
navýšený. Celkové množství vytříděného odpadu je uvedeno v tabulce. Z té je vidět, že celkové
množství se opět mírně zvýšilo – 246,99 tun
oproti 245,79 tunám, i když už ne tolik jako vloni,
kdy byl nárůst dokonce o 11 %.

Přehled použitých elektrozařízení odevzdaných v r. 2020 na sběrném dvoře:
• 218 ks televizorů a monitorů
• 67 ks lednic
• 128 ks velkých spotřebičů
(pračky, myčky atd.)
• 18 ks malých spotřebičů (mikrovlnky)
• 276 kg baterií (nárůst 140 kg!)
• 5 ks „bigbagů“ s malými elektrospotřebiči
• 5 ks klecových kontejnerů s elektro
spotřebiči
• 4 ks velká kopírka
• 260 l oleje

Zpětný odběr pneumatik
Již delší dobu velmi dobře funguje zpětný
odběr pneumatik, který je stejně jako ostatní komodity zcela zdarma. Přednostně můžete pneu
odevzdat v pneuservisech (u nás v Mutěnicích
např. autoservis p. Macíka v areálu statku nebo
autoservis fy SOMAT – p. Kopeček v areálu
fotbalového stadionu), které mají povinnost tyto
pneu odebrat. Určitě vám ale vyjdeme vstříc, tak
jak jste tomu byli doposud zvyklí, i na sběrném
dvoře.

Pytlový sběr
Občané nadále využívají i pytlový sběr,
který je kvůli požadavku odběratele TESPRY
Hodonín vždy první středu v měsíci na dolním konci a druhou středu na horním konci!
Už vám dále nerozdáváme z důvodu úspor
červené pytle. Nápojové kartony (tetrapaky)
totiž můžete vkládat do žlutých pytlů nebo
i kontejnerů na plasty! Dále prosím sešlápněte
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Překladiště
Většina zbytkového komunálního odpadu vloni
neskončila ve skládce, ale byla energeticky
využita ve spalovně SAKO v Brně, kam vozíme
odpad přijatý na překladiště. Celkem jsme v roce
2020 odvezli do spalovny k energetickému
využití rekordních 8 666 tun směsného komunálního odpadu, což představuje meziročně
nárůst o více než 27 % (v r. 2019 bylo 6.803 tun)!
A třeba oproti r. 2016 se jedná dokonce o více
než 100% nárůst. Navíc se díky růstu cen zvýšila
ziskovost projektu, o kterém se vedla dříve poměrně dlouhá diskuze. V r. 2020 byl celkový zisk
2 807 tis. Kč, z toho podíl obce byl 1 900 tis. Kč.
V r. 2021 odhadujeme celkovou ziskovost již na
hranici 4 mil. Kč, a tak by mělo být překladiště, za

něž obec Mutěnice po odečtení dotace ze SFŽP
zaplatila 4 674. tis. Kč, již téměř splaceno! Návratnost investice pro Obec je tak o něco málo
vyšší než 7 let! Přestože to není tak rychle, jako
naposledy rozšíření II. etapy skládky (méně než
půl roku!), všechny nám nastíněné katastrofické
scénáře nebyly naplněny. Pravdou je, že jsme
s myšlenkou překladiště a likvidace odpadu ve
spalovně předběhli dobu tak o 3 až 4 roky. Bohužel příprava nového zákona o odpadech, který
platí od 1.1.2021 a výrazně zlepšuje podmínky
pro likvidaci odpadů ve spalovně oproti skládkování trvala více než 10 let!! Což není v našem
státě nic nového…
Přesto vše musíme opět shrnout v jedné větě:
„DĚKUJEME, ŽE TŘÍDÍTE!“

Přehled odpadů ve vybraných letech 2006 – 2020
vše
v tunách

PLAST

PAPÍR

2006

21,33

32,49

2009

33,07

2012

kompozit.
obaly

sklo
bílé

sklo
barevné

TKO

1,82

2,477

27,67

939,55

50,65

1,91

5,714

33,21

929,63

27,28

61,97

2,53

7,462

34,43

944,01

2015

33,37

71,02

2,75

7,019

42,46

851,34

2016

35,46

74,65

2,85

8,40

41,08

861,60

2017

36

78,68

2,82

10,18

56,87

846,07

2018

41,76

91,64

3,05

20,65

63,31

801,50

2019

44,34

114,79

2,87

16,01

67,78

798,40

2020

51,20

110,17

2,72

82,90**

817,35*

* 115,06 t skončilo na skládce, 702,29 t na překladišti (energeticky využito ve spalovně)
** sklo celkem
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Čistírna odpadních vod a kanalizace
opravy, jelikož roky provozu ČOV přibývají.
V neposlední řadě po kontrole z Ministerstva
zemědělství kalkulujeme i s mírným ziskem,
což jsme dříve ve snaze minimalizovat cenu
nedělali. Náklady na provoz nám pochopitelně zvyšuje i nezodpovědné jednání
některých občanů, kteří třeba do kanalizace
vypouštějí zbytky stavebních hmot (malta,
beton, ale i fasádní barvy), které vevnitř zatvrdnou a dešťová vpusť tak přestane plnit
svou funkci. Dalším nešvarem je vyhazování
zbytků potravin nebo vlhčených ubrousků.
To první nám zvyšuje množství kalů a podporuje výskyt hlodavců, to druhé nám ucpává
čerpadla. Těší nás ale, že těch zodpovědných občanů je pořád určitě mnohem více,
což se projevuje i třeba v úhradách faktur za
stočné. Díky vám všem!

Rada obce Mutěnice jako jediný společník
v působnosti valné hromady společnosti
Skládka Hraničky, spol. s r.o. na svém posledním jednání v r. 2020 schválila na základě předložené kalkulace cenu za stočné pro
rok 2021. Cena se oproti r. 2020 navyšuje,
přesto z důvodu poklesu sazby DPH z 15 na
10 % v průběhu r. 2020 se však jedná pro občany, kteří si pochopitelně neodečtou DPH
nárůst oproti ceně ze začátku r. 2020 pouze
o 0,45 Kč (34,70 oproti 34,25 Kč). Rozdíl
oproti VaKu Hodonín, a.s., je pořád výrazný,
byť to samozřejmě není hlavní ukazatel tvorby
ceny. Ta se tvoří na základě kalkulace, v níž
se promítnou všechny náklady. Ty v poslední době stoupají hlavně u služeb, kdy jsme
byli nuceni navýšit frekvenci odstřeďování
kalů (prováděno externí firmou) na 4 až 5x
za rok. Dále musíme provádět i postupné

Srovnání ceny za stočné ve vybraných letech
v Mutěnicích a ve spol. VaK Hodonín, a.s:
Mutěnice
VaK Hodonín
Rozdíl
		včetně DPH (bez DPH)		 včetně DPH (bez DPH)
R. 2008:
R. 2013:
R. 2017:
R. 2018:
R. 2019:

1.1. - 30.4. 2020:
1.5. - 31.12.2020:

R. 2021:

24,50 (22,48)
28,09 (24,43)
30,92 (26,89)
31,75 (27,61)
31,75 (27,61)
34,25 (29,78)
32,76 (29,78)*
34,70 (31,54)*

24,78 (22,74)
32,76 (28,49)
39,95 (34,74)
41,15 (35,78)
42,85 (37,26)
45,34 (39,43)
43,37 (39,43)
43,91 (39,92)

* sazba DPH 10%
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+ 0,28 Kč
+ 4,67 Kč
+ 9,03 Kč
+ 9,40 Kč
+ 11,10 Kč
+ 11,09 Kč
+ 10,61 Kč
+ 9,21 Kč

Co se ještě děje ve společnosti Skládka Hraničky?
Rok 2020 byl i přes krizi způsobenou onemocněním Covid-19 po všech stránkách pro
naši společnost velmi úspěšný. To nejlépe
dokládá fakt, že jsme dosáhli celkových tržeb
ve výši 43 360 tis. Kč, což překonalo plán
o 2 379 tis. Kč! Provoz ve všech středicích
jel tedy na plné obrátky a ukázala se prospěšnost všech zařízení, skládkou počínaje
a ČOV konče.
Kromě úspěšně provedené rekultivace již
4. plochy skládky se nám podařilo vysoutěžit
„nového“ odběratele skládkového plynu. Je
jím stejně jako doposud firma TEDOM, která
jako jediná předložila nabídku na provozování
bioplynové stanice, a tím pádem i odběru
plynu na skládce. I díky dosud nejasným
podmínkám provozování v dalších letech je
smlouva uzavřena prozatím na 1 rok. Podstatné je, že z cca 100 tis. Kč, které jsme
v posledních letech my, potažmo obec Mutěnice dostávali, se částka navýší zhruba na
300 tis. Kč ročně. Žádné milionové částky,
které bychom podle některých tvrzení měli za
plyn inkasovat, tedy ani letos bohužel, i když
bychom se tomu určitě nebránili, nebudeme.
Pro nás tedy nic výrazně nového, jelikož jsme

to tvrdili po celou dobu, kterou tato další
„kauza“ rezonovala naším obecním prostorem. Každá skládka funguje jinak a vždy
je nutné znát všechny podmínky provozu.
Srovnání s jinými často bývají ošidná.
V letošním roce bychom se rádi posunuli
o pořádný kus dál s plánovaným rozšířením skládky, která se pomalu a jistě plní.
Legislativní proces je ale zdlouhavý, a tak
největší investicí v r. 2021 bude nákup kontejnerového vozidla s přívěsem na převážení
komunálního odpadu do spalovny. Vozidlo
zn. DAF vybrané na základě veřejné soutěže
v ceně 3 895 tis. Kč bez DPH by mělo ještě
zefektivnit provozování překladiště. V době
čtení tohoto článku je již možná někde na
cestě do Brna nebo zpátky. Snad nám bude
dobře sloužit a šoféři s ním urazí spousty
kilometrů bez nehody!
Znovu připomínáme všem vinařům, aby
nepálili réví ze svých vinohradů a byli trpěliví,
jelikož společnost Skládka Hraničky, spol.
s r.o. bude i v letošním roce pokračovat v oblíbeném svozu a drcení réví od vinařů, které
se uskuteční tradičně na přelomu března
a dubna. Během letošní zimy jsme naplno

Zametač Egholm City Ranger v akci při
odklízení sněhu

Zima na skládce
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využili nového zametacího stroje Egholm City
Ranger, díky němuž máme chodníky vždy po
sněžení perfektně uklizené. Občanům Mutěnic i nadále nabízíme kompost (certifikované
hnojivo) i stavební recyklát, který je vhodný
pro různé stavby nebo opravy chodníků či
vjezdů do domů. Informace najdete skládce
u našich pracovníků.

Přeji všem občanům radostné a požehnané Velikonoce. A také vyjadřuji naději, že
se snad životy nás všech vrátí co nejdříve do
normálního režimu!
Petr Blaha, jednatel
Skládka Hraničky, spol. s r.o.

Nová mapa zapomenutých pozemků.
Zjistěte, zda nejsou vaše, brzy propadnou státu
na rodinných domech, doporučujeme proto
každému, podívat se na tento seznam, zda
náhodou jemu nebo jeho předkům nepatří
nějaká nemovitost, o které dosud nevěděli.
Zákon uvádí, že pokud se do deseti let nepodaří vlastníky najít, propadne majetek státu.
Tato lhůta uplyne v prosinci roku 2023.
Seznam nemovitostí je zveřejněn a průběžně aktualizován na úřední desce obecního úřadu nebo si jej můžete vyhledat na
stránkách Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových https://www.uzsvm.cz/
nedostatecne-urcite-identifikovani-vlastnici
Zjistí-li ÚZSVM sám vlastníka nemovitosti,
písemně ho vyzve, aby předložil listiny dokládající jeho vlastnictví příslušnému katastrálnímu úřadu, nebo uplatnil svá vlastnická
práva v občanskoprávním řízení. Přihlásí-li se
osoba, která tvrdí, že je vlastníkem nemovitosti, musí doložit listiny dokládající její vlastnictví katastrálnímu úřadu, nebo uplatní svá
vlastnická práva v občanskoprávním řízení.
Lidé, kteří se domnívají, že by mohli být
oni nebo některý z jeho předků vlastníkem
některé nemovitosti, by se měli obrátit na
pobočku ÚZSVM (pro k.ú. Mutěnice je to
Hodonín, Štefánikova 28). Tam se dozvědí,
jaké dokumenty je třeba donést, většinou jde

Více než 170 tisíc pozemků a nemovitostí
po celém Česku nemá jasného majitele. Dohledat se je snaží Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových (dále ÚZSVM). Ten
zároveň vyzývá občany, aby si na stránkách
úřadu zkontrolovali, zda jim některý z "opuštěných" pozemků nepatří. V roce 2023 totiž
nenávratně propadnou státu.
Začalo to v roce 2014, kdy byl schválen
nový katastrální zákon. Ten uložil Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových, aby se pokusil dohledat k více než
200 tisícům pozemků a nemovitostí skutečné
vlastníky.
Za "hluchá místa" v evidenci vlastnictví
může doba komunismu. V 50. letech byly veřejné registry majetku na určitou dobu úplně
zrušeny, později se zavedly zjednodušené
evidence. Na mapách se například nezakreslovaly hranice soukromých pozemků
užívaných zemědělskými družstvy. Některé
pozemky přešly na obce, tělovýchovné jednoty a společnosti, které již zanikly, nebo na
státní organizace, které byly privatizovány.
A na část majetku se úplně zapomnělo.
Vzhledem k tomu, že se v seznamu nemovitostí našeho katastru objevují nejen
zemědělské pozemky, ale i sklepy a podíly
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o takové, které svědčí ve prospěch vlastnictví, například rodné listy, oddací listy, úmrtní
listy, rozhodnutí z dědických řízení. Další
dokumenty lze vypátrat v archivech, v kronikách, na obecních úřadech. I na našem
obecním úřadě jsou úředníci připraveni vám
poradit a s vyřízením pomoct.

V každém případě stojí za to, si seznam
projít a nebýt po roce 2023 překvapen tím,
že část vašeho domu, sklepu nebo vinohradu
patří státu.
Anna Prčíková
zdroj: Aktuálně.cz

MAS Jižní Slovácko v době covidové
hasičské zbrojnice. Čtvrtou výzvu vyhlásila
MAS také v Programu rozvoje venkova. Na
dotační prostředky se tak již těší vybraní zemědělští i nezemědělští podnikatelé, kteří za
ně pořídí nové mulčovače, kypřiče, drobnou
techniku či nerezové nádoby pro své vinařské
či zemědělské provozy. Podpořena budou
také tesařská či truhlářská řemesla, nebo
projekty na zvýšení ubytovacích kapacit
v regionu. V opatření na podporu služeb
a obnovy vesnic uspěly také projekty obcí.
Finanční prostředky budou využity například
na vybudování lanovky pro děti, na rekonstrukci školní jídelny, knihovny nebo na projekty podporující spolkovou činnost v obcích.
V listopadu bylo ukončeno hodnocení
projektů podaných do grantového programu
„Malý Leader 2020“, který naše MAS v území
vyhlásila. Prostředky této historicky první
vlastní dotační výzvy, spolufinancované ze
strany Jihomoravského kraje, jsme zaměřili
na podporu materiálního vybavení dětských
folklorních souborů v území Podluží a Hodonínska. Vybavení dětských souborů se tak
díky dotačním prostředkům rozšířilo o nové
kroje či krojové součástí, potřebnou audiotechniku nebo o rekvizity nutné pro zkoušky
a vystoupení.
Činnost MAS však není jen o dotacích.
Každoročně organizujeme nebo se aktivně
účastníme různých společenských akcí. Ty
se ale nemohly v roce 2020 z větší části

Ani opatření spojená s probíhající epidemií
nezabránila naší Místní akční skupině Jižní
Slovácko (MAS) pokračovat v nastaveném
harmonogramu výzev, administraci přijatých
žádostí a dohledu nad realizací projektů,
na něž žadatelé získali úspěšně přes MAS
dotaci. Drtivá většina administrativních
úkonů spojených s dotačními výzvami je
totiž naštěstí řešena elektronickou formou.
I s realizací projektů si žadatelé v této složité
době poradili bez větších problémů. Podařilo
se dokonce uskutečnit i takové projekty, jakými jsou příměstské tábory pro děti. Jejich
realizace o letních prázdninách byla možná
jen díky tehdejšímu rozvolnění opatření.
V roce 2020 se naší MAS podařilo vyhlásit
také několik výzev a rozdělit tak další finance
do území Hodonínska a Podluží. Podporu
získaly například projekty chodníků nebo
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uskutečnit. Jednu akci pro širokou veřejnost
se ale nakonec zorganizovat podařilo, a to
módní přehlídku oděvů inspirovaných folklorními motivy. Své modely představili mladí
lidé ze společnosti FolklorStyl. Přehlídka se
uskutečnila v září na Masarykově náměstí
v Hodoníně, a to ještě před vyhlášením další
série nouzových opatření.
S nadějí vyhlížíme nadcházející jaro a věříme, že se situace zlepší tak, abychom se
již naplno mohli věnovat celému spektru našich činností, stejně jako v minulých letech.
Jakmile to tedy bude možné, zveme vás na
návštěvu Regionálního centra v Hodoníně,
kde vás rádi přivítáme jak v našem „íčku“, tak

při různých akcích, seminářích a pracovních
schůzkách k přípravě nového dotačního období, které v letošním roce začíná.
Za kolektiv MAS Blanka Přidalová

Místní akční skupina Jižní Slovácko, z.s. (MAS)
Kanceláře MAS:
Masarykovo náměstí 115/27, 695 01 Hodonín
info@jiznislovacko.cz / www.jiznislovacko.cz
Facebook @jiznislovacko

Názory našich zastupitelů
Kdo vydělává na skládkovém plynu v Hraničkách?
Díl druhý – bublina Svobodných
Mutěnice výhodná. Díky zapojení několika
nově zvolených radních byl nakonec pověřen
přípravou výběrového řízení na nového provozovatele kogenerační jednotky.
Nicméně text výzvy a její podmínky předem
neprojednal ani s valnou hromadou ani s dozorčí radou skládky.
Výběrového řízení se žádná z oslovených
firem nezúčastnila. Pouze fa EKOENERGY
MORAVIA v otevřeném dopise zastupitelům
mimo jiné sdělila, že:

O tom, že v naší skládce vzniká plyn, který
fa TEDOM spaluje v kogenerační jednotce
a vyrábí z něj el. energii, jsem vás informoval
v minulém díle.
Za 15 let takto firma vyrobila cca 10 tis.
MWh elektřiny, za zhruba 30 mil. korun.
Obci Mutěnice na základě smlouvy vyplatila
za stejnou dobu cca 25 tis. korun.
Dle informací z jiných podobných skládek,
se smlouva platná do 1. 1. 2020 jeví pro obec
krajně nevýhodná. Obrátili jsme se proto před
uplynutím její platnosti s podnětem na zastupitele i radu obce. Také jsme opakovaně, přímo
i prostřednictvím řídících a dozorových orgánů
skládky, vyzývali jednatele p. Petra Blahu, aby
pro další období zjednal nápravu.
Ten se k naší iniciativě pokaždé stavěl
odmítavě a trvá na tom, že spolupráce s fou
TEDOM je za stávajících podmínek pro obec

- výběrové řízení má mnoho procesních
chyb,
- výběrové řízení zvýhodňuje stávajícího
provozovatele fu TEDOM,
- ten, kdo s fou TEDOM podepsal stávající
smlouvu, si nepočíná s péčí řádného hospodáře.
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Závěrem dopisu nám jednatel fy EKOENERGY MORAVIA představil návrh spolupráce,
kdy by obec Mutěnice ročně inkasovala cca
1,2 mil. korun.
Pozn:. Celý dopis je uveřejněn na webu
Svobodní Mutěnice.
Z důvodu nevyjasněných dotačních podmínek na využití skl. plynu v příštích letech,
nebylo zatím na návrh fy EKOENERGY
MORAVIA reflektováno a bylo podepsáno
roční prodloužení smlouvy s fou TEDOM za
cca 200 tis. Kč.
Ano, stále jde jen o drobné. Slabou
útěchou je, že když k oněm 200 tisícům
připočteme i sponzorské dary fy TEDOM ve

výši 2×100 tis. za poslední dva roky našeho
angažování, vynesla obci tato „bublina Svobodných“, jak celou kauzu někteří zastupitelé
označují, celkem 400 tis. Což je 16-ti násobek
toho, co bylo na základě smlouvy vyplaceno
za 15 let.
Obec Mutěnice nyní stojí před rozhodnutím.
Buďto najdeme nového provozovatele ve férovém výběrovém řízení, nebo začneme plyn
spalovat sami, jako se to dělá např. na stejně
velké skládce v Petrůvkách, kde obce ročně
inkasují od 1,7- 3 mil. korun. Nebo budeme
dále jen paběrkovat.
Přemysl Rozehnal

Galerie
Antonín Patočka
do JZD Hovorany, kde odmítl zařazení do
funkce hospodářského pracovníka a pracoval raději v dělnické profesi, především
při obsluze strojů.
Od podzimu 1967 do roku 1969 prožil dva
roky v základní vojenské službě v Červené
Vodě v předhůří Orlických hor. Po návratu
do civilu pracoval opět v JZD Hovorany,
v zimním období roku 1970 dokonce zakusil
práci horníka na Dole Obránců míru v Hovoranech. V období žní patřil mezi nejlepší
kombajnéry v okrese Hodonín.
V roce 1973 nastoupil do zaměstnání do
Strojní a traktorové stanice Hodonín, která
měla experimentální pracoviště v Čejkovicích. Od tohoto období se počala jeho
profese pracovníka zásobování, nákupu
strojů a náhradních dílů, která ho provázela až do konce života. V tomto oboru, na

Pátek 5. února přinesl smutnou zprávu
pro mutěnickou kulturní, vinařskou i občanskou veřejnost. Po krátké těžké nemoci
nečekaně zemřel pan Antonín Patočka.
Narodil se 24. března 1947 v Hovoranech, rodičům Ludvíkovi a Antonii Patočkovým. Otec pocházel z hornických Rosic
a pracoval jako horník, později jako řidič
při zásobování uhlím. Maminka, rozená
Mainclová, se starala o rodinu a později pracovala v tehdejším JZD Hovorany v rostlinné
výrobě, a dokonce jako pomocná dělnice
při těžké práci ve stavební skupině.
Po ukončení školní docházky nastoupil do
učení na Zemědělské učiliště v Dubňanech,
které bylo v té době podmínkou pro přihlášení na Střední zemědělskou školu ve Strážnici, na obor mechanizace zemědělských
strojů. Po maturitě v roce 1967 nastoupil
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popíjel své oblíbené odrůdy. Jeho „pravokořenný Portugal“ byl vyhlášený!
Tondu, jak ho oslovovali kamarádi a známí, si však nejvíce budeme pamatovat jako
skvělého muzikanta a zpěváka. Hudební
nadání, i s bratrem Josefem, zdědil po
své matce, která pocházela z muzikantské
rodiny. Hovoranská kapela strýca Maincla
byla v první polovině dvacátého století vyhlášená v širokém okolí. Maminka se dožila
vysokého věku, zemřela v roce 2011 ve věku
96 let. Znala nepřeberné množství lidových
i náboženských písní a od ní oba synové
čerpali lásku k lidové písni.
Již ve školních létech se mladý Toník začal
učit hrát na housle. Brzy mu však učaroval
cimbál a ten jej provázel po celý zbytek
života. Začal hrávat i s bratrem Josefem
v Hovoranské cimbálce, souběžně i ve

zkrácený úvazek, pracoval i v důchodovém
věku. V roce 1979 přešel pracovat do
Velkovýkrmny, závod Hodonín a od roku
1994 v nově v y tvořených soukromých
firmách STS Slovácko a naposledy v STS
Technology, s.r.o. Hodonín.
Pan Antonín Patočka se stal „Mutěňákem“
nadvakrát. Po sňatku s Marií Bízovou, 13.
června 1970, bydleli s rodinou tři roky u rodičů manželky. Následoval jeden rok u rodičů v Hovoranech a od roku 1974 v podnikovém bytě v Čejkovicích. V roce 1979 se
natrvalo přestěhovali do Mutěnic. Vychovali
dvě dcery a těšili se ze dvou vnuků. Po trvalém nastěhování do Mutěnic přestavěli dům,
zakoupili vinný sklep a Antonín se začal
intenzivně věnovat vinohradnictví a vinařství.
Často odpočíval na lavičce před sklepem
a s kamarády i s náhodnými návštěvníky
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školní cimbálové muzice ve Strážnici. Zde
si několikrát zahrál i v cimbálové muzice
slavného Slávka Volavého. Díky hudbě měl
usnadněnou vojenskou základní službu. Při
festivalu vojenských souborů si jej vybral
člen poroty do Folklorního souboru Jaro
v Ústí nad Orlicí. Byl to pracovník okresního
odboru pro kulturu, a ten zařídil, že jezdil
z kasáren v Červené Vodě do Ústí nad Orlicí
nacvičovat a vystupovat. Největší raritou
bylo, že mu dokonce zařídili přerušení vojny a vystupoval jeden měsíc se souborem
v tehdejším Sovětském svazu. Paradoxem
bylo, že se ze zájezdu vrátili večer 20. srpna
1968. Druhý den obsadila vojska Varšavské
smlouvy v čele se Sovětským svazem Československo.
V roce 1973 se stal členem cimbálové
muzik y Zavádka v Čejkovicích. Spolu
s tanečním souborem, a to i v dobách
socialismu, vystupovali členové nejenom
po celém Československu, ale i ve státech
západní Evropy. Vystupovali ve Velké Británii, Francii, Španělsku, Řecku, Německu,
Holandsku a po pádu socialismu přibylo
i Švýcarsko, Rakousko a nyní již pravidelně
Německo. Smutnou událostí bylo, že v roce
1982 zemřel bratr Josef ve stáří 39 let, se
kterým svůj muzikantský život prožil.
V roce 1998 svou činnost CM Závádka
ukončila a muzikanti si založili novou pod
názvem Cimbálová muzika Habáni s primášem Ing. Karlem Fialkou, která účinkovala
do roku 2012. I po tomto období byl Antonín,
jako výborný muzikant, vyhledáván mnoha
kapelami.
V Mutěnicích se po roce 1979 zapojil do
kulturního dění. Doprovázel doprovodem na
cimbál různé akce sboru pro občanské záležitosti. Po obnovení mutěnického vinobraní
se podílel na jeho přípravách, při vlastním
představení účinkoval i se svou cimbálovou
muzikou. Stal se členem chrámového sbo-

ru, doprovázel svým zpěvem bohoslužby
i rozloučení se zemřelými. Basový sólový
part České mše vánoční od Jana Jakuba
Ryby „Hej mistře“ býval po mnoho let výjimečným zážitkem. Svým nezaměnitelným
basbarytonem dokázal rozveselit mnohá
setkání a přátelská posezení. Písně měl
rád ze všech oblastí Slováckého regionu
i Slovenska. Ať to byly písně Podluží, Hanáckého Slovácka, Kyjovska nebo Horňácka.
Ty patřily mezi jeho nejoblíbenější. Když
si zanotoval Dobrý večer vám, Za našima
humny, Ty velické zvony a podobné, zaujal
a potěšil široký okruh posluchačů. Dokázal
ve společnosti vyprávět historky z mládí,
zaměstnání i z muzikantského prostředí, měl
nekonečnou zásobu vtipů. Bavil nejen dospělé ale i děti. Když měla být nějaká oslava
v rodině nebo s přáteli, tak se ti nejmenší
ptali: „Dojdů aj strýc Patočka?“.
Pan Antonín Patočka se svým životem
plným příběhů, muzikantského zaujetí, starostí o rodinu, oblibu v pěstování vína zapsal
mezi populární obyvatele naší obce. Od
letošního února zůstávají jenom vzpomínky
na výjimečného člověka.
Petr Plchut
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Historie
NEŽÍT NADARMO - Josef Korejz Blatinský

rozsah Blatinského děl a pomocí moderních
technologií usnadnit generační komunikaci
s vazbou na minulost, estetiku, lidovou
tvorbu a folklor.

Do široka otevřeného srdce silně věřícího
estéta, kronikáře, malíře a etnografického
dokumentaristy Josefa Korejze Blatinského,
byla vtěsnaná celá naše tehdejší Československá vlast. Nejvíce ztvárňoval svou domovinu a lidičky v Orlických horách, ale podle
rozsahu prací vytvořených na Slovácku,
byl v šedesátých letech právě tímto koutem
země doslova učarován. Souhrou náhod
soubor mnoha až nyní objevených maleb
a dokumentačních snímků s překvapivým
pozitivním emočním nábojem, utváří nový
most do minulosti, pomocí něhož lze kráčet
dosud nevídanou cestou našich předků,
z nichž mnozí ještě žijí. Nepromeškejme
tuto příležitost. Motto Blatinského „Nežít
nadarmo“ je pro nás všechny výzvou, společným příběhem.
Projekt „Nežít nadarmo“, který spolu
s Veličanem panem Luďkem Mikáčem,
pamětníky a jejich potomky, vlastivědnými
a folklorními nadšenci aktuálně v této nelehké době vytváříme, má za cíl udělat radost
a zaznamenat neodkladně, co se skutečně
prožilo v přítomnosti Josefa Korejze Blatinského. Zpřehlednit, vystavit a publikovat

J.K.Blatinský (60léta) Interier domku ve
kterém dožil – stav před demolicí a téhož
malba 1957
Josef Korejz - Blatinský (3.5.1909 28.5.1989) se narodil v Javornici v milované
osadě Blatiny, po níž převzal svůj malířský
pseudonym. Po studiu na rychnovském
gymnáziu se chtěl stát malířem, ale sociální
poměry mu v jeho snu bránily. Josef Korejz
navštěvoval kurzy pro samouky u různých
malířů. Pocházel z chudé rodiny. Jeho matka, kterou byl vychován jako oddaný a hluboce věřící katolík, pracovala v zemědělství
a nikdy neměla více než chalupu a kousek
pole. Hluboká a upřímná víra, kterou však
nikdy nestavěl na odiv, jej provázela celým
životem. Obdivovat výtvory lidského umu
a přírodu se vydával na dlouhé poutě pěšky
i na kole.
V roce 1946 navštívil J.K.Blatinský slavnosti ve Strážnici a Velehrad. Prožité zážitky
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vázané na "Malovaný kraj" se mu staly impulzem k opakovanému návratu na Horňácko
a rozsáhlému výtvarnému vyjádření pomocí
ilustrací a fotografií. Jeho dokumentační
činnost však zabírá Slovácko, Dolňácko,
také Hanou, část Valašska, Chodsko, Blata.
Poznal také Slovensko - Čičmany, Horehroní, Záhorí, Šariš a mnoho dalších koutů
s uchovaným folklorem. Krajina, lidová
obydlí, sakrální stavby, křty, svatby, pohřby,
poutě, slavnosti, folklorní osobnosti, prostí
lidé i prosté živobytí zachycené na akvarelech a snímcích J. K. Blatinského, nejsou
v některých případech naprosto výtvarně
dokonalé ani technicky brilantní po stránce
fotografické, avšak nepopiratelná hodnota
jeho rozsáhlého díla je dokumentační.
Obrazy a obrázky prodával sousedům,
přátelům i jiným zájemcům a tak získával
menší obnosy na cesty po kraji, k nákupu
kreslířských a malířských potřeb a knih.
Maloval i za králíka, nocleh a pohoštění.
Díla Josefa Korejze Blatinského jsou nyní
součástí expozice Památníku Sedláčkových
v Javornici. Zde zdobí i prostory Základní
školy, Obecního úřadu a mnohá obydlí.
Řadu děl dnes uchovává Muzeum a galerie
Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou,
Českoslovanská společnost národopisná,
jíž byl členem a dopisovatelem. Spřátelil se
snadno s lidmi, jejichž zájem byl tradiční

způsob života. Není divu, že byl přijímán
jako očekávaný a vítaný host. Dle vyjádření
pamětnice z jeho rodné Blatiny, prastrýček
Josef putoval, aby maloval, dokumentoval
a prožíval krásy našeho prostého lidu a malebných míst naší vlasti. Nic jiného vlastně
nedělal, to jej pohltilo natolik, že sám sebe
zanedbával. Zanechal však neuvěřitelné
množství prací.
Ve starším věku byl stále víc trápen
starostmi o vlastní přežití. Neměl nikoho,
kdo by se staral o jeho běžné denní i dlouhodobější všední starosti. Po cestách
nepřestával putovat, ale někdy již používal
autobus i na kratší vzdálenosti. Do konce
života ve svém díle neustal, pracoval vlastně
do posledního dne. Skonal náhle v krátké
těžké nemoci.
Blatinský přespával v Šardicích u komunisty ponižovaného kronikáře Jana Zemka,
kterému vděčíme za jeho objevení. Dokumentační snímky a akvarely zhotovil Blatinský v Mutěnicích o hodech v roce 1958.
Poznáváte své předky? Hledáme tyto
informace k tvorbě mostu do minulosti. Jak
na to, se dozvíte na webu: Nežít nadarmo –
Josef Korejz Blatinský.
Kontakt: certifikato@seznam.cz
Pavel Foltýn
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Školství
Kam se po ukončení základního
vzdělávání hlásí naši žáci?
V letošním roce nebude mít vzhledem
k epidemiologické situaci přijímací řízení
ke střednímu vzdělávání stejnou podobu
jako v minulém roce. Změny se nedotknou
učňovského školství, ale oborů SŠ ukončených maturitou.
Většina našich žáků bude stejně jako
vloni skládat jednotnou zkoušku společnosti
CERMAT, ale někteří zkoušku školní a ně-

kteří budou přijímáni na základě výsledků
studia na základní škole. Rozhodnutí ponechalo MŠMT zcela na ředitelích škol, kam
se žáci hlásí.
Ve školním roce 2020/2021 ukončí v ZŠ
Mutěnice povinnou školní docházku v devátém ročníku 20 žáků, v sedmém 1 žák. Žáci
měli možnost podat 2 přihlášky.

Podali:
Oba obory ukončené
maturitní zkouškou		
Oba obory ukončené
výučním listem			
MT + VL				

SOŠ – maturitní obory
SPŠU, Brandlova Hodonín		
2
Veřejnoprávní akademie a SŠ a. s.,
Strážnice			
1
S zahradnická Š, Rajhrad		
3
SZŠ a VOŠ zdravotnická, Zlín
1
SZŠ, Kyjov			
4
Tauferova SŠ veterinární,
Kroměříž			
1
SŠ elektrotechnická a energetická,
Sokolnice			
2
SŠ grafická, Brno		
1
Městská SŠ, Klobouky u Brna
1
SPŠ, hotelová a zdravotnická,
Uherské Hradiště			
1
SŠ Charbulova, Brno		
2
SŠ, Strážnice			
1
SPŠ, Zlín			
1
ISŠ Lipová alej, Hodonín		
1

13žáků
5 žáků
3 žáci

Ke studiu na osmiletém gymnáziu
podali přihlášku 3 žáci.
G Hodonín			
3
G Velké Pavlovice		
1
Ke studiu na umělecké škole
po 5. ročníku podal přihlášku 1 žák.
Konzervatoř, Brno – taneční obor 1
Přehled počtu podaných přihlášek
ke studiu podle zvolené školy
Gymnázium 4-leté:
G Hustopeče			
G Hodonín			
G Břeclav			
Klvaňovo G Kyjov			

SOŠ a SOU – obory s výučním listem

1
3
1
2

SŠ energetická a elektrotechnická,
Sokolnice			
1
SZŠ, Rajhrad			
1
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ISŠ, Lipová alej, Hodonín		
SOU, Havlíčkova, Kyjov		
ISŠ automobilní, Brno		
SŠ stavebních řemesel,
Brno-Bosonohy			
SŠ, Strážnice			
SŠ gastronomie,
hotelnictví a lesnictví, Bzenec
SŠ, ZŠ a MŠ
pro zdrav. znevýhodněné, Brno
SŠ, ZŠ a MŠ Vejdovského,
Olomouc			

2
2
1
1
1
1
1
1

Přehled počtu podaných přihlášek
ke studiu podle zvoleného oboru:
MT
G-4 leté				
mechanik-elektronik		
strojírenství			
stavebnictví			
zahradnictví			

7
2
1
3
2

praktická sestra			
agropodnikání			
reprodukční grafik pro media
přírodovědné lyceum		
kosmetické služby		
cestovní ruch			
sociální činnost			
veterinářství			

6
1
1
1
2
1
1
1

VL
elektrikář silnoproud		
automechanik			
zedník				
zahradník			
truhlář				
tesař				
elektromechanik pro přístroje
rekondiční a sportovní masér
aranžér, propagační tvorba
cukrář				
stravovací a ubytovací služby

1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1

Zpracovala
Mgr. Blanka Fikrová, VP

Předškoláček
i sourozenci. Hlavně si vyzkoušely, jaké
to je sedět v lavici, soustředit se na školní
práci, nevykřikovat, ale hlásit se o slovo,
když na otázku paní učitelky znám odpověď.
Poznaly také, že ve škole se není čeho bát.
Když něco nevědí, zeptají se, pomohou
spolužáci, knížka. Nebo jim paní učitelka
ukáže cestičku, která je přivede k samostatnému objevení odpovědi či řešení nějakého
úkolu. A co jsme společně dělali? Pracovní
listy s grafomotorickými cviky, naučili jsme
se básničky, hr y, poznávali jsme pr vní
písmenko slova, tleskali jsme počet slabik
a zkoušeli poznávat jejich délku, porovnávali

V předvánoční době, kdy ještě nikdo
z nás netušil, že po Novém roce zůstanou
školní třídy z velké části opět prázdné,
jsme připravovali kurz pro předškolní děti.
„Předškoláček“ byl původně zamýšlen jako
odpolední činnost dětí z MŠ ve spolupráci
s rodiči a učitelkami I. stupně naší školy. Mimořádná vládní opatření nám však umožnila
jen dvě lekce s rodiči, poté společná setkání
probíhala v rámci dopoledních činností
mateřinky.
Děti měly možnost seznámit se s prostředím „velké“ školy. Prohlédly si třídy, obrázky,
které tvořili jejich starší kamarádi, někdy
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možné pouze tehdy, budou-li se na jejich
odcvičování podílet se svými dětmi zejména rodiče pravidelným nácvikem správné
výslovnosti.
Tak jako každý rok jsou i mezi letošními
předškoláky děti, u kterých se rodiče přiklánějí k odkladu školní docházky. Tito rodiče
potřebují pro své rozhodnutí doporučení
PPP či SPC, které na základě vyšetření
školní zralosti dítěte může navrhnout odklad a případně doporučit přípravnou třídu,
bude-li v daném školním roce ve škole
otevřená.
Co říci závěrem? Z pohledu nás, učitelek
ZŠ i MŠ, byl tento kurz přínosný. Věřím, že
i dětem se „hra na školu“ líbila a alespoň
trochu jim dala nahlédnout do školního prostředí. A v září, až se otevřou dveře prvních
tříd, budeme se na vás, milí předškoláčci,
všichni těšit!

jsme čísla při házení interaktivní kostkou,
trénovali pravolevou i prostorovou orientaci
a povídali jsme si. O povolání rodičů, o oblíbených hračkách, o zvířatech nebo třeba
o ročních obdobích.
Paní učitelky díky zmiňovaným činnostem
poznávaly, jak jsou děti z MŠ připraveny
k nástupu do školy. Jaká je jejich schopnost
soustředit se a dělat i to, co si samy nevybraly a co je až tolik nebaví. Myslím, že mohu
říci, že většina dětí splňuje požadavky, které
na ně nástup do první třídy klade. Správné
držení psacího náčiní, předmatematická
gramotnost, všeobecné znalosti z každodenního života, které se odrážejí v učivu
prvouky. Rovněž byly dětem vlastní hygienické návyky, sebeobslužné dovednosti,
utváření sociálního kontaktu s učitelem …
Bohužel, musím zmínit i to, že u některých
dětí přetrvávají i v předškolním věku výrazné logopedické vady, jejichž odstranění je

Zpracovala
Mgr. Jitka Olexová

Zprávičky ze školky
I když je současná situace ve společnosti
nelehká a mnoho aktivit nelze z obecně
známých důvodů uskutečnit, ve školce se
přesto za dodržení všech nutných opatření
snažíme dětem umožnit prožít zajímavé věci.
PROJEKTOVÝ DEN SE VČELAŘEM
V předvánoční době naši školku navštívil
pan Balaštík, současně tatínek, místní včelař. Děti se dozvěděly spoustu zajímavostí ze
života včel a také jak o ně pečovat. Prohlédly
si různé pomůcky, které pan včelař při své
práci používá, rovněž měly možnost vyrobit
si svíčky ze včelího vosku. Z mezistěn, což
jsou pláty včelího vosku, si vykrájely různé
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i různé masky a klauni zdobí naše nástěnky.
Ochutnali jsme boží milosti a v pestrých
kostýmech jsme si zatančili, zacvičili i zasoutěžili. Za doprovodu hudby a balónků
jsme to ve třídách parádně roztočili. A aby
toho veselí a hluku nebylo málo, v rytmu
různých hudebních nástrojů a masopustní
říkanky jsme si užili masopustní průvod.
Tydli, fidli, bumtarata, otevřete, kmotře,
vrata!
Maškary k vám přišly, hej, začal masopustní rej.

ozdoby, které společně pověsily na vánoční
stromeček. Ten připravil tatínek pan Grebeníček a umístil mezi vchody před školku.
Tímto oběma děkujeme.
MASOPUST
Masopust je období veselení a hodování.
Někde se masopustu říká fašank, fašaňk,
fašinek, šibřinky, končiny, vostatke, vostatky nebo ostatky a znamená, že se hoduje
ve dnech, které ještě „ostaly“ před obdobím
půstu.
I my v naší mateřské školce jsme si tuto
dobu řádně užili. Děti se seznámily s historií
i tradicemi masopustu. Zhlédly nejen pohádky, ale i dokumenty, ve kterých se seznámily
s lidovými masopustními maskami. Připravili
jsme si malou zabíjačku, vyrobili jsme jitrnice i jelítka. Nejen papírová prasátka, ale

POJĎTE S NÁMI ZA POHÁDKOU.
Na období jarních prázdnin připravily paní
učitelky pro děti, rodiče, ale také babičky,
dědečky a jiné příbuzné, kteří mají rádi pohádky, dobrovolnou volnočasovou aktivitu
POJĎTE S NÁMI ZA POHÁDKOU. Za okny
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deseti rodinných domů byly vystaveny obrázky z různých známých i méně známých
pohádek s otázkami. Rodiče si ve školce
vyzvedli seznam ulic a hrací kartu, do které
zapsali u každé otázky odpověď a poznačili
jméno rodiny, číslo domu, kde byla otázka
vystavena.
Počasí během jarních prázdnin nám přálo, a tak procházka po vesnici byla oživena
nejen českými pohádkami, ale také i sluneč-

ními paprsky a snad tedy i dobrou náladou
všech pohádkových poutníků. Možná si
někteří do kroku zanotovali i známou písničku z dětství: „Pojďte s námi za pohádkou,
projdeme se pamětí, naše staré kamarády
nehodíme do smetí ……“
Za MŠ Mutěnice napsala
učitelka Lenka Trávníková

Kultura
Velikonoce – naše jistota v nejistotě
Přátelé, milí Mutěňáci,
ženost života pandemií Covid-19 a nevíme,
co nás v blízké budoucnosti ještě čeká.
Když přijmeme tuto velikonoční pravdu, že
se za mě osobně a všechny lidi Ježíš obětoval a vstal z mrtvých, budu i já prožívat věčné
štěstí s Bohem a u Boha. Toto je odpověď
na současnou nejistou dobu. Ježíš Kristus
je stejný včera i dnes i zítra! Hledejte Boha,
dokud je možné ho najít!

opět jsou před námi Velikonoce, pro mnohé
z nás nejsou tak zajímavé jako Vánoce. Obsahově jsou však významnější, ale zároveň
si musíme přiznat, že bez Vánoc by nebyly
Velikonoce. O Vánocích se narodil mezi
nás na tento svět Boží syn. Vrcholem životní
mise je záchrana člověka od jeho hříchů
a smrti. Proto jsou Velikonoce nejvyšší
událostí celého lidstva, potažmo celého
vesmíru. Ježíš Kristus se z lásky obětoval,
aby z našeho života odstranil hřích a smrt.
Tímto, abychom mu byli podobni v nesmrtelnosti a věčnosti, byli díky jemu „zbožštěni“,
neboli trvale podobni.
Stále častěji si kladu otázku: Proč dnešní
člověk po této skutečnosti, být podobný
Bohu, netouží, kulantně řečeno, proč se
chová tak nemoudře? Člověk toho chce
dosáhnout po svém bez Boha, jak se přesvědčujeme o současné situaci životního
prostředí. Tato cesta je iluzí.
Velikonoce jsou téma smrti a vzkříšení Ježíše Krista. Už rok prožíváme nejistotu a ohro23

Program Velikonoc 2021 v Mutěnicích
V Mutěnicích budeme letošní Svatý týden a samotné Velikonoce slavit takto:
28.3. – Květná neděle, palmová nebo také pašijová
– 7:30 a 10:30 h mše sv. s průvodem s ratolestmi na památku slavného vjezdu Ježíše
Krista do Jeruzaléma. Večerní mše sv. v 18:00 h bez průvodu.
30.3. – Úterý Svatého týdne
– od 16:00 do 18:00 h příležitost k velikonoční svátosti smíření, pokud nedojde
k zhoršení pandemického stavu a podle vzniklé situace, bude aktualizováno.
1.4.– Zelený čtvrtek
– 18:30 h – mše svatá na památku Poslední večeře, při které se Ježíš Kristus
loučil se svými apoštoly a ustanovení mše sv. pro nás.
– 21:00 h – adorace v „Getsemanské zahradě“, kde Ježíš prožíval agónii a úzkost.
2.4. – Velký Pátek
Den přísného postu, den umučení našeho pána Ježíše Krista,
zahájení novény k Božímu milosrdenství.
– od 8:00 do 18:00 h možnost k soukromé modlitbě v kostele a ranní modlitba breviáře
– 14:00 h – pobožnost Křížové cesty
– 18:30 h – obřady Velkého Pátku, tento den se nikde na celém světě neslaví mše sv.
3.4. – Bílá Sobota
Den, kdy Ježíš odpočívá v hrobě, neslaví se žádná liturgie.
– od 8:00 do 17:00 h možnost soukromé modlitby u Božího hrobu a ranní modlitba breviáře
– 19:30 h – Vigílie Zmrtvýchvstání Páně – nebo také Obřady Bílé Soboty
1.4. – Neděle
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, Hod Boží velikonoční – žehnání pokrmů.
- v 7:30 a 10:30 h mše svaté a večerní mše sv. v 18:00 h
- v 14:30 h – slavnostní Te Deum a svátostné požehnání
2.4. – Pondělí – Velikonoční pondělí, státní svátek
- v 8:00 h mše sv.
Pozn. Pokud se budou měnit podmínky nouzového stavu , budou tyto informace
aktualizovány, případně bude zajištěn on-line přenos.
Milí přátelé a všichni obyvatelé Mutěnic, přeji vám všem radostné, milostiplné
a požehnané prožití velikonočních svátků v této nelehké koronavirové době.
P. František Putna, duchovní správce
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Skřivánek v lidové poezii
také všímají: Na hromnice musí skřivánek
vrznout, i kdyby měl zmrznout. Na svatého
Matěje pije skřivan z koleje. Kdo slyší na
Matěje prvního skřivánka, bude v tom roce
šťasten. Jak důvěrný je poměr vesničana ke
skřivánkovi dokazuje skutečnost, že člověk,
který v mládí vybere skřivánčí hnízdečko,
bude pak po celý život nešťasten.
Ale ještě k počasí: Poletuje-li skřivánek
nízko a zpívá jen krátce, bude brzy pršet.
Letí-li však velmi vysoko a dlouho pěje, pršet
dlouho nebude.
A to, aby tedy lítal hodně vysoko a bylo
krásně, po tom už teď toužíme snad všichni a ve skřivánčím zpěvu zároveň slyšíme
i oživenou lidovou poezii, která nás učí
i porozumět přírodě a všemu, co s ní souvisí.

Praví-li pověst, že skřivánek byl stvořen
z hroudy skropené oráčovým potem, pak
se ani nedivíme, že je ptáčkem jara, nového života a vzkříšené země, která čeká na
ruce i srdce člověka – pěstitele. Proto také
tento opeřený tvor je i v našem kraji, a to
hned vedle včelky, postaven do čela lidové
poezie, která posla jara a symbol pilnosti
opředla nekonečnou řadou úsloví, pranostik
a zvyklostí, které jsou poučným ukazatelem
i pro současné období.
Tak zpěv skřivánka se v lidové poezii
vykládá všelijak. Ptáček totiž obveseluje,
ale i napomíná: Když skřivánek ve výšce
zpívá, dlouho pěkně bývá. A jak napomíná?
„Hotuj biče, pohoníče, sej, sedláku sej!
Jak nebudeš orati, budeš za rok žebrati.“
Synku sedláka pak radí: „Vyjeď synečku,
do pole vyjeď!“ V pranostice si skřivánka

Ing. Jaroslav Mihola
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Organizace v obci
Skaut
Skauting očima rodiče
Co očekávám jako rodič od skautingu
a jsou má očekávání naplněna?
Očekávám, že děti se díky skautingu
posunou zase o kus dál, než jsme schopni
zajistit my rodiče, nebo škola. Je to další
rozměr, který je potřeba, aby se rozšířily
obzory dětí – jak vědomostní, tak manuální.
A ano – náš mutěnský oddíl, si myslím, je
v naších očích nadmíru dobrým oddílem.

To, jak funguje skautský oddíl v Mutěnicích z pohledu vedoucích jistě znáte
z mnoha příspěvků do našeho zpravodaje.
Snažíme se pravidelně přinášet články
nejenom z činnosti s dětmi, ale také všeobecné informace o skautingu. Proto jsme
se rozhodli vám představit, jak vlastně vidí
skauting rodiče dětí, které navštěvují náš
oddíl Jižní kříž. Tentokrát jsme vyzpovídali
pana Jurkoviče, jehož synové do oddílu
chodí již třetím rokem.

Co, z pohledu rodiče, získají děti ve
skautu?
Učí se nové věci o přírodě, získají nové
manuální zručnosti a dovednosti, poznají
cenu přátelství, učí se rozdělit s ostatními,
učí se být samostatnější, ohleduplnější.
Vypadnou mimo "rodinnou bublinu", která
ho chrání, najde si nové kamarády, funguje
pod jinou autoritou, než jsou rodiče, čímž
dostává na běžné věci jiný úhel pohledu,
než dostane doma. Učí se spolupracovat
s jinými dětmi, dostane se typově k jiným
informacím než doma a ve škole a byla by
toho ještě spousta ...
Proč si myslím/nemyslím, že je skaut
super?
Protože se tam děti moc těší, a pak je
nemůžu dostat domů. Jednoduše, kdyby
se jim tam nelíbilo, tak by tam chodit nechtěly. A pak při běžné komunikaci – občas
vytáhnou nějakou informaci, kterou se nedozvěděly od nás doma, nebo ve škole, ale
že se to naučily ve skautu. A kdybychom si
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nemysleli, že je skaut super, tak je budeme
vodit třeba na housle ;-)

skaut máme. Je hromada jiných obcí, kde
skaut nemají a o tuto životní zkušenost jsou
pak ty děti ochuzeny. Mám za to, že skaut
dává dětem do života velký osobnostní
benefit.

Za co jsem skautu vděčný?
Hlavně jsem moc rád za to, že tady vůbec

Skauti v době pandemie
Dospělí členové oddílu Jižní kříž jsou
registrovanými dobrovolníky ve Skautské
pomoci – jedná se o pomoc seniorům
a potřebným, kteří nemůžou z jakýchkoli
důvodů zajistit své základní potřeby v době
koronaviru. Jsme připraveni, bez nároku na
odměnu, zajistit nákup potravin, drogistických pomůcek a léků, vyzvednout zásilky
z pošty nebo jiných přepravních společností, ale také balíky a složenky odeslat.
Není slabostí v této době požádat o pomoc!
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SDH MUTĚNICE
Sluníčko už začíná krásně hřát a vybízí
k jarním pracím, a i když astronomické jaro
začíná letos až 20.3., každý sadař, vinař i zahrádkář se už pilně činí na svých pozemcích
a stříhá , vyhrabuje a klestí, aby se připravil
na další úrodný a pracovní rok.
Všichni už víme, že na bioodpad máme
v Mutěnicích několik stále připravených
kontejnerů, které se pravidelně vyvážejí.
Že ostříhanou révu stačí jen připravit ke
sv ým vinohradům na hromady a bude
zase posbírána a odvezena pracovníky ze
skládky. Ale musím tady poukázat i na nezodpovědnost některých zahrádkářů, kteří
se tímhle sběrným programem neřídí a stále
vypalují porosty celoplošně a porušují tak
svým chováním hned 3 zákony, které platí
po celé ČR. Zákon o požární ochraně, Zákon o ochraně přírody a krajiny a Zákon
o myslivosti. Za úmyslné porušení zákonů je
stanovena vysoká finanční pokuta jak jednotlivci, tak firmě. Ovšem neustále se tato
porušení objevují a následky dalekosáhlých
škod potom musí likvidovat hasiči. Buďme
tedy ohleduplní ke svému okolí, k přírodě
i k ovzduší. Užijme si jarní práce v klidu
a s vědomím, že se nikomu při spalování
nic nestane, že nezačoudíme půlku dědiny,
a že náš odpad bude bezpečně odvezen.
Také bych vás, milí přátelé, seznámila
s činností naší výjezdové jednotky, která se
podílela na likvidaci požárů ve 2 případech
a na 1 technické pomoci, a také na nutné
údržbě výjezdových vozidel.
Dne 11.1.2021 oznámila siréna výjezd
k požáru zahradního domku v Dubňanech,
byly povolány 4 jednotky. Po uhašení objektu, bylo potřeba ještě i rozebrat dřevník
na sousedním pozemku, který byl požárem
též velmi poničen.

Dne 9.2. 2021 požár rodinného domu
v Čejkovicích. Byl nahlášen požár v prostoru
půdy. Na místě 4 jednotky - bylo zjištěno
silné zakouření tohoto prostoru od komínového tělesa, ovšem při zjištění rozsahu
termokamerou se požár nepotvrdil, závada odstraněna, nastolena bezpečnostní
opatření.
Dne 21.2.2021 technická pomoc. Oznámena destrukce sklepa "Pod Dubňansků
Horů". Vlivem podmáčené půdy a nestabilního podloží došlo ke zboření a zčásti
i zatopení vinného sklepa. Naše jednotka
odčerpala vodu přes větrací komín za
sklepem, na místo přijel statik, do objektu
zakázal vstup, místo výstražně označeno.
Také bylo nutno, aby se zásahová jednotka sešla a provedla údržbu a nutné doladění
zásahového vozu: přimontován teleskopický
žebřík, vybavení sadou pro likvidaci obtížného hmyzu, vylepšilo se usazení motorové
pily a další úpravy. Také bylo nutno dovybavit a upravit i přívěsný vozík určený pro
technické pomoci.
10.3.2021 pojede náš vůz CAS 30 Scania na pravidelnou roční prohlídku, kde
společnost WISS Czech provede kontrolu
nástavby, úložných prostorů a vybavení.
Co se týká situace kolem Covid -19, tak
naši pomoc si zatím obec nevyžádala, ale
i na takovou situaci jsme připraveni a jsme
ochotni kdykoliv v ypomáhat v případě
potřeby.
Přeji všem krásné jarní dny, zalité sluncem
a dobrou náladou.
Ivana Blahová
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Sokol
Jaro už ťuká na dveře
Zdravím Vás všechny, naše milé čtenáře
na stránkách jarního zpravodaje.
Situace s pandemii je i po roce téměř
stejná, všechny aktivity, které se dají spojit
se Sokolem, jsou na bodě nula. Velmi nás
tato situace mrzí, nicméně pořád věříme, že
s blížícím se jarem se posuneme ke konci
všech restrikcí a konečně se budeme věnovat všem našim oblíbeným činnostem, které
jsme dělali v době předcovidové. Dovolte mi,
abychom Vám popřáli krásné jaro, veselé
Velikonoce a brzký návrat do „normálu“.

takty. Pro šprtec se začal používat název
billiard-hockey. Český název byl pro cizince
nevyslovitelný. V roce 1991 byla založena
(Československá) Unie hráčů stolního hokeje. O rok později proběhlo v Brně mistrovství
Evropy a světový pohár. V roce 1992 byla
ve Švédsku založena World Table Hockey
Association, která řídí všechny mezinárodní
soutěže. V České republice je národním
sportovním svazem tohoto sportu již zmíněná
Unie hráčů stolního hokeje, která pořádá
mistrovství ČR, Český pohár, ligové soutěže
družstev, zajišťuje státní reprezentaci apod.
A právě v loňském roce si právo účasti
na mistrovství České republiky vybojovalo
7 členů T. J. Sokol Šprti Mutěnice! Věřte, že
to je obrovský úspěch po naší roční práci!
Stále nabíráme nové hráče!
Nehrajte u počítače, hrajte s námi!
https://sprti-mutenice.webnode.cz

Tomáš Mičola, starosta jednoty
STOLNÍ HOKEJ – ŠPRTEC
Z důvodu výluky všech amatérských sportovních činností se žádná událost nekonala
ani v rámci šprtce. Dovolím si tedy využít této
chvíle a neznalým tuto hru více přiblížit.
Historie hry spadá až do doby Rakouska-Uherska. Původně klukovská hra využívající
mince a knoflíky se postupně vyvíjela do
dnešní podoby – hřiště (120x60cm) bylo
ohraničeno mantinelem a osazeno kovovými
brankami se síťkou, dřevěné hrací kameny
o průměru 3 cm byly na vrchní straně označeny polepy se jménem a číslem hráče. Puk
je rovněž dřevěné kolečko o průměru 1,8 cm.
Hra je určena pro dva hráče, kteří se snaží
malými plastovými hokejkami vstřelit co nejvíce branek, za dodržování daných pravidel.
Herní čas je určen časomírou a je rozdělen
na tři třetiny po šesti minutách, přičemž
každá třetina je hrána bez přerušení.
Klíčovým bodem vývoje byl rok 1980,
kdy bylo v Brně odehráno první oficiální
mistrovství republiky. Koncem osmdesátých
let byly navázány také mezinárodní kon-

Petr Švéda, Šprti Mutěnice
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Rybana
Rybník U Rokytí znovu ožívá
Po dlouhých letech se podařilo zdárně dokončit s podporou dotací odbahnění rybníku
U Rokytí. Jednalo se o obnovu (rekonstrukci) stávající vodní nádrže průtočné, která
byla v nevhodném technickém i estetickém
stavu - objekty na díle byly v havarijním technickém stavu, zátopa nádrže byla zarostlá
buřením, zanesena sedimenty a na hrázi
i březích vodní nádrže byly náletové porosty,
jak je citováno v Rozhodnutí schváleného
manipulačního řádu tohoto vodního díla. Na
základě článku z minulého zpravodaje předsedy hospodářské komise Marina Králíka
jsem byl několikrát dotazován, jak rybník
bude vlastně fungovat. Po přečtení tohoto
článku můžeme nabýt dojem, že v rybníce
nesmí být žádné ryby a nesmí zde probíhat
žádná činnost. Pokud by tomu opravdu tak
bylo, pak by byly vznášené dotazy, proč
jsme investovali veřejné prostředky ve
výši 2 600 000 Kč na věc, která nemůže
nikomu a ničemu sloužit, namístě. Martin
Králík tím chtěl pouze říct, že není možné
pronajmout fyzické či právnické osobě toto
vodní dílo pro komerční účely. Není totiž
možné z finančních prostředků daňových
poplatníků vybudovat někomu rybník, kde
by byl prováděn komerční chov ryb a generován zisk. Což je logické a na místě.
Spolek Rybana se staral téměř 15 let o tyto
prostory a na rybníce nebyl nikdy prováděn
komerční chov ryb. Při dětských rybářských
závodech, které byly velmi oblíbené, docházelo pouze ke sportovnímu rybolovu.
Na rybníce nesmí být prováděn intenzivní
nebo polointenzivní chov ryb. Důležité pro
uchování dlouhodobého stavu tohoto díla
je ovšem tzv. extenzivní chov ryb, pravi-

delná údržba vodní hráze a vodní plochy
(odstranění náletových porostů, udržení
estetického stavu pravidelným sečením břehů a hráze rybníka, odstranění napadaných
dřevit z vodní plochy a další). Proto požádá
sdružení Rybana zastupitele obce o udělení
souhlasu o bezplatnou péči o tento rybník za
dodržení podmínek dotace a manipulačního
řádu, jehož povoleným účelem je: Nakládání
s vodami: vzdouvání a akumulace povrchové
vody ve vodní nádrži za účelem krajinotvorby
a sportovního rybolovu. Naše sdružení tak
může obci zajistit, že tato investice bude
dlouhodobě plnit podmínky dotace, bude
sloužit pro místní děti a mládež a občany
naší obce. Více o plánech činnosti našeho
sdružení budu informovat v dalším zpravodaji. Závěrem bych chtěl všem popřát v tomto
těžkém pandemickém období krásné Velikonoce a především hodně zdraví.
Marek Ištvánek
předseda spolku Rybana Mutěnice
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Vinohradnictví a vinařství
Předjaří ve sklepě a vinici
Předjaří je období, kdy se vinařovi kumulují
práce jak ve vinici, tak i ve sklepním hospodářství.
Ve vinici se zpravidla provádí či dokončuje
řez révy vinné, jako důležitá operace pro
zajištění úrody pro příští rok. Dále navazují
drobné opravy drátěnky a následné vyvazování tažňů. Není dobré tyto úkony podceňovat,
protože dobře uvázaný tažeň nebo tažně,
podle toho jak má kdo systém řezu, na pevné
drátěnce zajišťuje nosnost a stabilitu celé
vinice s budoucí úrodou hroznů. Důležitou
roli zde zajišťuje pevná opora u každého
keře. V současnosti se používají ocelové
tyčky různých profilů a průměrů. Dají se koupit i tyčky plastové, které jsou dostatečně
pevné a nelákají tak některé nenechavce ke
zcizování a odvážení do sběren kovového
odpadu. Dříve byly rozšířeny dřevěné kůly (jak
se u nás říká kolky), od kterých se již asi před
třiceti lety upustilo. V mnoha vinohradech
tato pevná opora kmínku chybí. Kmínky jsou
deformované, vinice nevypadá pěkně, ale
hlavně jsou přetěžovány dráty, na kterých
pak leží veškerá tíha úrody a habitu keřů.
Další důležitá předjarní operace je ošetření
révy vinné proti roztočům, sviluškám a přezimujícím houbovým chorobám a škůdcům.
Nejlepší účinek má toto ošetření ve fázi oček
tzv. ve vatě, t.j. 7 – 10 dnů před vyrašením
prvních lístků, a to nejlépe v teplý bezvětrný
jarní den. Vhodné jsou sirnaté přípravky Kumulus, Sulfurus, Sulka v koncentraci 3 – 5%
.
Ve sklepě by v tuto dobu měla být vína po
druhém stáčení, a je potřeba je vyškolit a zajistit stabilitu. Zde se zastavme u vín s obsahem

zbytkového cukru, která, ať se to někomu líbí
nebo nelíbí, jsou stále u konzumentů v oblibě.
K těmto vínům se od dokvašení musí přistupovat se všemi úkony bez otálení. Víno stočit
z hrubých kalů ihned po dokvašení a zasířit na
hodnotu min. 40 mg/l SO2. Po sedimentaci
jemných kalů provést druhou stáčku a víno
vyčeřit a vyfiltrovat, prostě zbavit kvasinek
a látek způsobující nestabilitu vína. Toto jsou
první a zároveň zásadní kroky, pokud chce mít
vinař víno stabilní, popř. plnit do lahví.
Lahvování vín je čím dál více oblíbeno
i u malých vinařů, jako vhodný způsob uchování vína i na více let, ale to není nic nového.
Je pravda, že příprava (školení) vín je trochu
náročnější, především časově, ale vinař je
pak připraven kdykoliv vzít lahev a nabídnout
k ochutnávce. Odpadá neustálé dolévání vína
do nádob, ne vždy je ještě stejné.
Zásadní problém, kterého se vinař musí
zbavit je odstranění termolabilních bílkovin ve
víně. Používají se k tomu bentonity různých
typů a názvů. Toto téma bylo dopodrobna
rozepsáno v loňském letním zpravodaji NM.
Nejjednodušší postup zjištění dávky bentonitu na 100 lt je v laboratoři. U nás je možné
využít služby laboratoře Vinařství Mutěnice.
Po vyčeření a vyfiltrování je důležité udělat
si test na stabilitu vína, klidně i doma. Je
to poměrně jednoduché. Do lahvičky 0,2
-0,3 l se toto víno naplní (neuzavírá se pouze
se přikryje např. kouskem alobalu) a vloží
se do trouby. Zahřeje se na teplotu 70 st. C
a tato teplota se udržuje po dobu dvou hodin.
Potom se přemístí do ledničky na dobu 7 - 8
hodin. Víno dostane tepelný šok, obsahuje – li
zmíněnou termolabilní bílkovinu, ta vypadne
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a udělá na dně lahvičky usazeninu, která při
zatočení vytvoří tzv. pavučinu. Pokud není
víno stabilní, je nutné tuto operaci opakovat.
Zároveň je důležité víno dobře zasířit. Suchá
vína na hodnotu 35 -40 mg/l SO2, vína se
zbytkovým cukrem (polosuchá, polosladká)

na dávku 45 – 50 mg/l SO2. Důležitý je i obsah veškerého oxidu siřičitého. Norma udává
maximálně 300 mg/l SO2.
Přeji hodně zdaru a krásných vín ročníku
2020.
Vladimír Trávník

Aktualizace údajů o vinicích
vedených registrem vinic v k. ú. Mutěnice
nici_obecne, který lze stáhnout z webových
stránek ÚKZÚZ http://eagri.cz/public/web/
ukzuz/portal/trvale-kultury/formulare-ke-tazeni/registrace-vinic/oznameni-o-provedeni-zmeny-02.html a podepsaný doručte
na adresu:
ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ
ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ
Znojmo-Oblekovice, Evropská 16/25,
Znojmo, PSČ 671 81. Využít lze také datovou
schránku ÚKZÚZ ugbaiq7.

Vážení vinohradníci,
v roce 2020, respektive 21.11.2020, byly
zapsány v katastru nemovitostí pro katastrální
území Mutěnice změny údajů týkající se mj.
vlastnických práv, parcelních čísel a výměr.
V případě vinic vedených u ÚKZÚZ v registru
vinic, Vás žádáme o co nejdřívější sdělení
nových údajů týkajících se parcelních čísel
a výměr, včetně skladby vinice.
Je to jednak zákonná povinnost, hlásit změny do 30ti dnů, ale i potřebné zaktualizování
současných údajů vedených v registru vinic
pro jednoznačnou novou identifikaci pěstitele na konkrétním pozemku a registrované
vinici při obdělávání, sklizni, prodeji hroznů
či výrobě vína.
Komplexní pozemkovou úpravou (KPÚ) také
právně skončily nájemní či pachtovní smlouvy
a je nutné pachtovní smlouvy znovu uzavřít
a doložit, pokud samozřejmě není pěstitel
současně vlastníkem pozemku.
V případě jakéhokoli dotazu se můžete
obrátit na příslušnou referentku pro vinice
ve vinařské obci Mutěnice, a to ing. Janu
Večerkovou, telefonní číslo 737 267 035, e-mail: jana.vecerkova@ukzuz.cz případně na
Oddělení registru vinic tel. č. 515 304 110.
S ohledem na současnou pandemickou
situaci využívejte prosím raději telefonní či
elektronickou formu konzultace.
K provedení změn použijte prosím formulář Vzor_c_2_Oznameni_zmeny_ve_vi-

Následně uvádíme pár statistických čísel
z registru vinic k 31.12.2020. Vinařská obec
Mutěnice, dle námi vedené statistiky, je vedena na předních místech v rámci ČR. Co do rozlohy osázené plochy vinicí ji přísluší 12té místo
s 273 hektary. Avšak s počtem 808 pěstitelů
révy je těsně na druhém místě. Celá Česká
republika má evidovaných 14 640 pěstitelů
s celkovou plochou vinic 17 925 ha.
Závěrem sdělujeme údaje o KPÚ v Mutěnicích, kdy je zřejmé, že došlo k razantní
změně, když počet vlastnických parcel před
zahájením byl 9 328 a po ukončení 6 455.
I tato informace vede k potřebnosti aktualizace údajů v registru vinic.
V případě, že jste již změny v registru vinic
učinili považujte, prosím, tuto výzvu již za
bezpředmětnou.
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Sport
Fotbal
pažit naše ratolesti budou více vážit a zájem
obecně o sport a tím pádem i o fotbal možná
paradoxně stoupne. V každém případě nám
všem, kteří jsme každý týden několikrát odcházeli na hřiště nebo do tělocvičny, fotbal
určitě moc chybí…
Nemá cenu v této řešit změny v kádrech
a podobné záležitosti. Snahou svazu bude
určitě alespoň dohrát podzimní část soutěží (třeba áčku zbývá odehrát třetina, tedy
5 utkání), aby mohli být určení postupující
a sestupující. Pokud k tomu nedojde, opět po
roce budou soutěže anulovány a žádné postupy a sestupy se konat nebudou. V loňské
sezóně na tom vydělaly třeba Ratíškovice,
které se tak mohly lépe připravit na sezónu
novou, ve které nám připravily hořkou porážku. Z našich mužstev musí být nejvíce
nervózní z rozjezdu soutěže starší žáci. Ti
jsou bohužel beznadějně poslední, a tak
v případě nedohrání soutěží bychom na tom
paradoxně letos vydělali i my. Tak už to na
tom světě chodí…
Uvidíme tedy, co příští doba přinese. Jisté
je, že neusínáme na vavřínech a snažíme se
pořád vylepšovat naše zázemí. V loňském
roce jsme z ušetřených peněz z provozu
zakoupili novou sekačku, Obec dále zainvestovala výměnu části oplocení kolem
hřiště, nové střídačky a hlavně vybudování
nové tréninkové travnaté plochy i s umělým
zavlažováním, vše v celkové hodnotě 1 mil Kč
tak, jak bylo schváleno zastupitelstvem obce.
Další dobrá zpráva snad přijde již brzy, jelikož
jsme požádali o dotaci na výměnu umělého
trávníku nově vzniklou Národní sportovní
agenturu. Žádost byla řádně a včas podána,

Pláče, pláče fotbal… Jak jinak, než slovy
písně Františka Ringo Čecha, mj. zarytého
Slávisty, začít článek o fotbale, který zažívá
stejně jako celá společnost když ne nejhorší, tak určitě nejzvláštnější období snad
od konce 2. světové války! Pravdou je, že
v zimním období se fotbal hlavně dříve až tolik
nehrával, ale s rozvojem umělých trávníků
a sportovních hal se stal až do letošního
roku fotbal v podstatě celoročním sportem.
Jindy bych na tomto místě psal o výsledcích
zimních turnajů a přátelských utkání mužů či
dorostu, výsledcích halových turnajů žáků
a přípravek a teď?! Nic! Zápasy se nehrají,
turnaje se nekonají, ba co víc se v podstatě
ani nemůže trénovat. Samozřejmě, až čas
ukáže, co to s fotbalem do budoucna udělá,
ale určitě k nějakým změnám dojde. Spíše se
lze obávat, že negativním, jelikož se ukáže, že
se bez toho „čutání“ dá vydržet. Ale možná
se stane i nějaký pozitivní trend. Že si třeba
možnosti vyběhnout na čerstvě posekaný
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navíc Zastupitelstvo obce Mutěnice na svém
jednání dne 15.12.2020 schválilo spoluúčast
ve výši 30 %. Je tedy naděje, že již od podzimu budou naši fotbalisté běhat po novém
umělém pažitu!! A to by byla opravdu paráda!

Zvláště bych chtěl poděkovat dlouholetému
trenérovi přípravek, žáků a později dorostu
Frantovi Lamáčkovi, který po dlouhých
a úspěšných letech odešel na zasloužený odpočinek. Snad se v jeho šlépějích vydají další
fotbaloví nadšenci. Zároveň přejeme všem
mutěnickým občanům v rámci omezených
možností krásné jaro a veselé Velikonoce.

Závěr
I přes současnou situaci mě dovolte alespoň znovu poděkovat všem našim příznivcům
a členům FK Mutěnice za jejich podporu!

Petr Blaha

Společenská kronika
Narození
11. 12. 2020

Radomír Bohůn

18. 12. 2020

Filip Raštica

11. 01. 2021

Matěj Křiva

4. 02. 2021

Jaroslav Burian

24. 02. 2021

Eliška Kinkalová

Se zveřejněním osobních údajů dali rodiče souhlas

Vážení rodiče,
vzhledem k účinnosti Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), které představuje právní rámec
ochrany osobních údajů platný na celém území EU, a které hájí práva jejích občanů
proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, budou v rubrice narození
uvedeny pouze ty narozené děti, jejichž rodiče dali souhlas se zveřejněním.
Proto Vás žádáme, abyste se v případě zájmu o zveřejnění narození Vašeho miminka
dostavili na obecní úřad k vyjádření souhlasu se zveřejněním.
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Úmrtí
01. 12. 2020

Kateřina Mórová

		

nedožitých 66 let

15. 12. 2020

Anežka Ištvánková

		

94 let

10. 01. 2021

Josef Hájek

			

78 let

14. 01. 2021

Ludmila Štěpánková 		

92 let

01. 02. 2021

Terezia Carban			

73 let

05. 02. 2021 Antonín Patočka		

nedožitých 74 let

13. 02. 2021

Marie Brablcová		

nedožitých 78 let

25. 02. 2021 Marie Holešínská		

75 let

07. 03. 2021

68 let

František Trávník			

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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Nežít nadarmo - Josef Korejz Blatinský (rok 1958)
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