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Kostrový hrob kultury se zvoncovitými poháry
odkrytý na pohřebišti v trati „Mutěnická louka“.

Kostra husy odkrytá v zásobní jámě.

Žárový hrob z mladší doby bronzové 
objevený v trati „Mutěnická louka“.

Slovanská chata s kamenným krbem.

Letecké foto na lokality v trati „Mutěnická louka“ a „Servitské pole“.
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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
zdá se, že se pomaličku začínáme vymaňo-

vat z „kovidového“ sevření, život se pomalinku 
vrací do normálních kolejí.  Všichni si přejme, 
aby se situace již nezhoršila, a my si mohli 
užívat život podle svých představ. Je na místě 
poděkovat všem, kteří se starali o nemocné, 
pomáhali starším a opuštěným a také všem, 
kteří dodržovali daná pravidla, a tím umožnili 
návrat k normálnímu životu.

Čekají nás dva prázdninové měsíce. Využij-
te je v rámci možností k relaxaci, odpočinku či 
cestování. Nezapomínejme však na to, že je 
stále nutná opatrnost a obezřetnost. 

Přeji Vám všem krásné prázdniny plné slu-
níčka a zážitků a šťastný návrat z dovolených. 

MVDr. Dušan Horák
starosta obce 
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Zprávy z radnice

Nedávno se na sociálních sítích objevila 
informace, že obec Mutěnice rozprodává 
pozemky pro výsadbu vinic.

Dovolte mi, abych tuto informaci uvedl na 
pravou míru a do souvislostí.

Obec Mutěnice žádné pozemky k prodeji 
nenabízí a pozemky nerozprodává. Pouze 
na základě žádostí doručených radě obce, 
a v případě, že rada usoudí, že je možné poze-
mek prodat, je vyhlášen majetkoprávní záměr 
(„MPZ“) obce na prodej obecního majetku. 
Tento MPZ je následně buďto schválen, nebo 
neschválen zastupitelstvem obce („ZO“)na 
veřejném jednání ZO. Takže rozhodně není 
pravda, že by vedení obce „rozprodávalo“ 
obecní majetky.

V současné době, kdy byly dokončeny po-
zemkové úpravy v extravilánu obce, se množí 
žádosti o odprodej pozemků, které byly do 
současné doby pronajaty nebo propachto-
vány fyzickým osobám z Mutěnic. Historicky 
se jedná většinou o případy, kdy bývalý Státní 
statek současným uživatelům, čí spíše jejich 
předkům, sebral polnosti a pozemky, které 
chtěl mít Statní statek v lánu, a náhradou za 
ně jim poskytl pro vinice či sady pozemky 
jinde. Bohužel, tehdy nikdo nějak neřešil 
vlastnické vztahy (všechno bylo všech a sou-
časně nikoho). 

Většina uživatelů těchto pozemků po roce 
1989 uzavřela s obcí na obecní pozemky 
nájemní smlouvy a po nějakém čase začali 
doufat, že po dokončení pozemkových úprav 
si pozemky, které dostali vlastně „náhra-
dou“ za svoje bývalé, budou moci alespoň 
odkoupit do svého vlastnictví. Většina z nich 
na těchto pozemcích řádně hospodaří již po 

mnoho desetiletí…
Na minulém jednání ZO byl na programu 

jeden konkrétní MPZ, na kterém je možno 
vysvětlit postoj vedení obce:

občan Mutěnic má v dlouhodobém proná-
jmu (pachtu) obecní pozemky ve viniční trati. 
Na pozemcích, které dostali jeho předkové 
„náhradou“, má vysazený sad, případně vino-
hrad. Rada obce vyhlásila na základě žádosti 
nájemce MPZ na prodej tohoto majetku. Na-
bídku na koupi pozemku podali dva zájemci, 
kdy jedním z nich byl právě dosavadní nájem-
ce, druhým jiná fyzická osoba. Nabídky byly 
podány v zalepených obálkách a ve stejném 
stavu byly obálky přineseny na jednání ZO.

Před projednáním záměru vystoupil sta-
rosta obce s poznámkou, že by bylo správné 
prodat pozemky dosavadnímu nájemci, který 
se o ně dlouhodobě a řádně stará a má na 
nich vysázené trvalé porosty. Upozornil 
také na to, že na základě rozšíření MPZ na 
sociálních sítích se mu ozývají lidé z různých 
míst republiky s tím, že by chtěli tyto pozemky 
koupit a potom prodat dál – tzn. s pozemky 
spekulovat. 

Podle některých zastupitelů by obec „ne-
měla vůbec přemýšlet“ o tom, jak zachovat 
pozemky pro obyvatele Mutěnic, hlavně, že 
bude nějaká tisícovka navíc v rozpočtu… 

Ano, s ohledem na zásadu hospodárnosti 
by, podle litery zákona, měl být příjem do 
obecní pokladny v podstatě jediným krité-
riem… 

Na druhou stranu má obec povinnost pe-
čovat o blaho občanů nejenom tím, že bude 
plnit kasu i za cenu páchání dalších křivd na 
občanech Mutěnic.

Jak je to s prodejem obecních pozemků?
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Proto se rada obce kloní k možnosti obecní 
pozemky prozatím neprodávat a pokračovat 
v jejich dlouhodobém pronájmu (propach-
tování).

Jiná je ovšem situace u pozemků, které po 
pozemkových úpravách jsou nově ve vlastnic-
tví obce, a které nejsou zatíženy historickými 
nájmy. Zde je na místě skutečně vysoutěžit 

cenu, která by do obecní pokladny přinesla 
co možná nejvíce financí. 

I když já za sebe můžu říct, že bych byl 
nejradši, kdyby i tyto pozemky patřily Mu-
těňákům…

Milan Mráz
místostarosta obce

Značku „SLOVÁCKO regionální produkt“ 
získalo prvních deset držitelů

Dekorační předměty, dobroty k zakousnu-
tí, suroviny do kuchyně, bylinné čaje, mošty, 
ale také oděvy s vyšívanými folklorními orna-
menty, nebo dokonce vinná mouka, dřevěné 
štokrle či speciální kompost na zahrádku. 
Desítky produktů od deseti producentů 
získalo nově vzniklou značku SLOVÁCKO 
regionální produkt. Rozhodla o tom třetí dub-
nový týden osmičlenná certifikační komise.

Zájem o nově vzniklou značku byl velký. 
Výrobci až na výjimky nestáli o certifikaci 
jediného produktu ale celých skupin. Napří-
klad Vinařství Sýkora z Čejkovic pod názvem 
„Výrobky zdravé výživy z vinné révy“ získalo 
značku pro vinný mošt, vinný olej, vinný džem 
i vinnou mouku a sušenky z ní vyrobené. 
Vinařství Bartoníkovi kromě moštů uspělo 
i se svými ovocnými i bylinkovými sirupy, 
želé nebo vinnou kyselkou. Vyšívačka Magda 
Sedlářová ze Skoronic a forma Folklor Styl 
z Hodonína uspěly s pestrou paletou oděv-
ních výrobků i doplňků, které zdobí lidovými 
ornamenty. 

Nyní už koordinátor značky - Turistická 
asociace Slovácko – pokračuje s každým 
z držitelů individuálně v dalších přípravách. 
Musí domluvit s každým z nich, jak přesně 

bude výrobky značit v souladu se zásadami 
používání loga. Pro každého bude třeba při-
pravit prezentaci nejen na webu slováckých 
značek, ale i webu Asociace regionálních 
značek. Současně připravit možnosti vyu-
žití e-shopu, který bude společný pro obě 
slovácké značky: SLOVÁCKO regionální 
produkt a Tradiční výrobek SLOVÁCKA. 
Turistická asociace Slovácko také plánuje 
se svými členskými organizacemi vlastní 
propagaci, například formou účasti na trzích.

Regionální produkt doplnil sesterskou 
značku Tradiční výrobek SLOVÁCKA, která 
již 13 let oceňuje výrobky s doložitelnou 
etnografickou tradicí. Regionální produkt 
je určený pro soudobé produkty, ať už 
potravinářské, přírodní či řemeslné, které 
vznikají na Slovácku, poctivě a s respektem 
k přírodě a krajině. Silnou folklorní tradici 
regionu nezapře ani řada regionálních pro-
duktů, odráží se v nich zprostředkovaně, jako 
inspirace pro volnou tvorbu jejich původců. 
Více o slováckých značkách se dočtete na 
www.tradicnivyrobek.cz.

Na podzim roku 2021 je v plánu další kolo 
příjmu žádostí o udělení značky, třeba se 
mezi nimi objeví i nějaký šikovný výrobce 
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právě z Mutěnic. Zájemci o značku se mo-
hou kdykoliv obrátit na koordinátora značky 
(zdenek.smyd@slovacko.cz)

Seznam udělených značek:
Folklor Styl, Hodonín
Textilní výrobky s lidovým ornamentem
Moravská dílna Zahrádka, Šardice
Štokrle s lidovým ornamentem
Vinařství Bartoníkovi, Mikulčice
Ovocné a bylinné sirupy
Speciality z vína a hroznů
Výrobky z plodů černého bezu
NL Aktiv, Nová Lhota
Bělokarpatské čaje

Petr Divácký, Šardice
Vermikompost ze Slovácka
Ali Šik, Boršice u Blatnice
Tvořím z modrotisku
Ivana Horáková, Tučapy
Vykrajovaný zdobený perník
Magdino vyšívání, Skoronice
Vyšívané ornamenty Kyjovska
Víno Sýkora, Čejkovice
Výrobky zdravé výživy z vinné révy
Vinařství SPIELBERG CZ, Archlebov
Vinné mošty

Zpracoval: Zdeněk Šmýd 
Turistická asociace Slovácko
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ZO Mutěnice bere na vědomí

XVIII./2021Z/2 kontrolu úkolů z minulého 
zasedání ZO

XVIII./2021Z/16 zápis z jednání finančního 
výboru

XVIII./2021Z/17 Rozpočtové opatření 
č. 3 - schváleno Radou obce č.j. 
51/2021R/969 dne 3.5.2021

ZO Mutěnice schvaluje

XVIII./2021Z/1 program jednání ZO Mutěnice, 
návrhovou komisi, ověřovatele zápisu 
a zapisovatele

XVIII./2021Z/4 bezúplatný převod pozemku p.č. 
7899 v k.ú. Mutěnice z majetku UZSVM, 
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 do 
majetku Obce Mutěnice, Masarykova 200, 
Mutěnice

XVIII./2021Z/5 MPZ obce č. 12/2021 - prodej 
pozemků p.č. 171/2 a p.č. 166 v k.ú. 
Mutěnice za cenu dle znaleckého posudku 
ve výši 10 000,-Kč

XVIII./2021Z/6 MPZ obce č. 13/2021 - prodej 
pozemku p.č. 7972/1 v k.ú. Mutěnice 
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 
231500,-Kč

XVIII./2021Z/7 MPZ obce č. 14/2021 - prodej 
pozemku p.č. 7972/2 v k.ú. Mutěnice 
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 
28500,-Kč

Usnesení zasedání č. XVIII. ZO Mutěnice
konané dne 12. 5. 2021 

XVIII./2021Z/8 bezúplatný převod pozemku 
p.č. 162/14 v k.ú. Mutěnice z majetku 
ČR - Státní pozemkový úřad, Husinecká 
1024/11a, Praha 3 do majetku Obce 
Mutěnice, Masarykova 200, Mutěnice

XVIII./2021Z/10 Smlouvu o zřízení věcného 
břemene č. HO-014330069284/001-MDP 
mezi Obcí Mutěnice a EG.D, a.s. Brno - 
pozemky p.č. 7592/10, p.č. 7592/11, 
p.č. 7592/8 a p.č. 7592/9 v k.ú. Mutěnice 
- Tržní, příp. NN Spurný za cenu 1000,-Kč 
bez DPH

XVI I I ./2021Z/11 Smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene č. 
SAP 11010-045197 mezi Obcí Mutěnice 
a CETIN, a.s. Praha - pozemky p.č. 482/43, 
482/1, 482/64, 482/63, 482/4, 482/5, 
482/57, 482/56, 482/55, 482/7, 
482/54, 482/53, 482/51, 482/22, 
482/83, 482/82, 7790, 7800 (jako 
vlastník) a p.č. 482/44 a p.č. 482/6 (jako 
spoluvlastník) vše v k.ú. Mutěnice- uložení 
veřejné telekomunikační sítě

XVI I I ./2021Z/12 Smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene č. 
HO-001030062426/001-PERF mezi 
Obcí Mutěnice a EG.D, a.s. Brno - p.č. 
10463 v k.ú. Mutěnice - Mutěnice, Bůdy, 
příp. NN Marada

XVI I I ./2021Z/13 Smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene č. 
HO-001030064304/001-PERF mezi 
Obcí Mutěnice a ED.G, a.s. Brno - p.č. 
162/16 a p.č. 169/1 v k.ú. Mutěnice -Luční, 
příp. NN Chvátalová
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V úterý 19. května v odpoledních hodinách 
se konečně mohli sejít v naší knihovně výherci 
tradiční soutěže o nejlepšího čtenáře.

Pandemie koronaviru to dříve nedovolila, 
a i když jsem se ve spolupráci s Obcí snažila 
zajistit spokojenost čtenářů dovážkou knih až 
k nim domů, poukazy výhercům jsem touto 
cestou předávat nechtěla.

XVIII./2021Z/14 na základě výsledku hodnocení 
hodnotící komise a rozhodnutí rady obce 
k akci, PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY 
BUDOVY TĚLOCVIČNA U ZŠ MUTĚNICE“ 
uzavření smlouvy o dílo s firmou SKR stav, 
s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno, IČ 
26961474, cena díla 17.498.000,- Kč bez 
DPH. Současně pověřuje starostu podpisem 
smlouvy o dílo.

ZO Mutěnice pověřuje

XVIII./2021Z/15 starostu obce k účasti na 
Valné hromadě společnosti VaK Hodonín 
a.s. v roce 2021

ZO Mutěnice vyhlašuje

XVIII./2021Z/3 MPZ obce na odprodej 
pozemku p.č. 1361, jehož součástí je 
budova č.p. 262 v k.ú. Mutěnice za min. 
cenu 1 400 000,- Kč

ZO Mutěnice stahuje

X V I I I . / 2 0 2 1 Z / 9  M P Z  o b c e 
č. 17/2021 z programu jednání ZO.

I přes nepřízeň počasí se dostavili všichni 
pozvaní. Ceny v podobě poukazů do 
knihkupectví Dvořáková v Hodoníně předal 
pan místostarosta Milan Mráz. Dále mají tito 
šťastlivci tu výhodu, že nemusí platit čtenářský 
poplatek za tento rok. 

Mezi dospělými se absolutní vítězkou 
stala paní Marie Holešinská, která přečetla 
226 knížek. Jako druhá se umístila paní Alena 
Skoumalová se 164 knihami a třetí skončila 
paní Blažena Lekavá. Ta přelouskala za loňský 
rok 144 knížek.

V dětské kategorii jsme jako každý rok 
popřáli sourozencům Bohůnovým - Kačence 
a Kájovi. Katka přečetla 223 knih a její bratr 
21. Na třetím místě se umístila Terezka 
Přikrylová s 19 knihami. Od 12. dubna je 
knihovna opět otevřena.

Renata Nováková

Zprávy z knihovny
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Názory našich zastupitelů

Bezpečnost a dopravní situace v obci

Vážení spoluobčané,
určitě si většina z nás mohla všimnout 

neustále narůstající dopravy v naši obci. Při 
výjezdu z ulic Slovácká nebo Masarykova si při 
nekonečném čekání občas můžeme myslet, 
že se nacházíme ve velkém okresním městě. 
Nebudeme si nalhávat, že řešení křižovatky 
v centru obce včetně uložení přechodů pro 
chodce je ideální. Stejně tak můžeme polemi-
zovat nad tím, kde chybí další přechody, které 
by měly navazovat na již vybudované. Touto 
situací se již začal zabývat obecní strážník, 
který také mapoval, kolik vozidel v daných 
úsecích projíždí a kolik osob zde přechází. 
Podle mě je nutné začít více urgovat Správu 
a údržbu silnic JMK ohledně tzv. „ průtahu 
obcí Mutěnice", kterým by se dle slov pana 
místostarosty tento úřad měl již zabývat. Podle 
sčítání strážníka obecní policie projelo na ulici 
Brněnská 588 osobních automobilů za jednu 
hodinu, a to mezi sedmou a osmou hodinou 
ranní. Naší obcí prochází silnice II. třídy, která 
patří mezi hlavní spojovací tepnu se směry na 
Brno a Uherské Hradiště (Hodonín). V posled-
ních letech se doprava v obci zvýšila několika 
násobně a komplikuje dopravu v centru obce 
a způsobuje tak problémy i chodcům. V rámci 
tohoto projektu by se mohly projevit další 
prvky na zklidnění dopravy a zvýšení bez-
pečnosti. Je nutné se touto otázkou zabývat, 
protože velká část místních školáků denně 
absolvuje pěšky cestu do školy. Pokud by 
bylo možné najít řešení, které by v rámci toho 
projektu umožňovalo na hlavní křižovatce a na 
přilehlých přechodech řízení dopravy světel-
nou signalizací, nebylo by to určitě na škodu. 
Pokud by nebylo možné řešení světelnou 

signalizací, situaci by zlepšilo také úsekové 
měření, které je již osvědčené a v poslední 
době nejvíce zaváděné. Oslovil jsem několik 
starostů obcí a měst, kde se toto zařízení 
nachází. I když se nejedná o zařízení, které 
má vydělávat peníze, ale působit výchovně, 
všichni dotázaní mně potvrdili, že investice 
do tohoto projektu je velmi rychle zaplacená 
a navíc přináší nemalé finanční prostředky do 
rozpočtů obcí a měst, které se poté mohou 
investovat zpět, například do kapitoly bezpeč-
nost. Věřím, že podmětů na řešení této situace 
bude přibývat a při jednání zastupitelstva obce 
se k tomuto tématu budeme častěji vracet. 
Závěrem bych chtěl všem popřát příjemné 
prožití letních dovolených a pevné zdraví.

Marek Ištvánek
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Obecní půdu prodat nebo pronajmout?

V závěru minulého roku skončily v Mutěni-
cích dlouho očekávané pozemkové úpravy. 
Majitelé nyní znají přesné hranice svých 
polí, lesů i vinohradů. Rada obce vypsala 
majetkoprávní záměry na odprodej několika 
pozemků v majetku obce. Zastupitele tak 
postavila před nelehký úkol, jak spravedlivě 
a transparentně rozhodnout, komu a za 
jakou cenu.

Na posledním zasedání zastupitelé vyjádřili 
přání, aby půda zůstala v rukou Mutěňáků. 
Nejlépe těch, kteří na ní dosud hospodaří 
tak, aby ji neskupovali různí spekulanti a pře-
kupníci. Otázkou je, zda je to vůbec možné, 
případně jak toho dosáhnout.

Návrhy padaly různé. Starosta například 
kritizoval zveřejňování informací o prodeji 
veřejného majetku na sociálních sítích. Jiní 
navrhovali obhájit protekci stávajících nájem-
ců obecním zájmem. Ale přítomný právník 
zastupitele upozornil, že odprodat pozemek 
pod tržní cenou konkrétnímu zájemci může 
být problematické. Sdělil, že se zastupitelé 
mohou vystavit postihu, pokud si nebu-
dou počínat s péčí řádného hospodáře, 
když automaticky nevyberou nejvyšší 
nabídku.

Na věc lze nahlížet z různých úhlů. Snahu 
o lidský přístup a ohledy na příběhy lidí nelze 
zastupitelům zazlívat. Nicméně tajnosti 
a protekce v nakládání s obecním ma-
jetkem, byť motivovány dobrými úmysly, 
dláždí cestu do pekla. Není možné napra-
vovat křivdy  minulé křivdami novými.

Kdo rozhodne, komu o prodeji obecního 
majetku řekneme a komu už ne? Případně, 
který občan Mutěnic si pozemek zaslouží 
koupit, a který ne? I kdyby se nám podaři-
lo bez veřejné soutěže za cenu odhadní 
přihrát majetek do rukou konkrétního 
člověka z Mutěnic, kdo zaručí, že ho ob-

ratem neprodá někomu jinému za vyšší 
tržní cenu? Příklady z minulosti není těžké 
dohledat.

Možná je čas položit si otázku, zda je nutné 
obecní pozemky hned teď prodávat. Který 
řádný hospodář se zbavuje nemovitostí 
v době trvalého růstu jejich hodnoty? 
Nemluvím o prodeji drobných ploch k do-
tvoření parcel a narovnání hranic pozemků 
v intravilánu obce. 

Pro zájemce o hospodaření je zde mož-
nost dlouhodobého pronájmu (např. na 
30 let) s takovými smluvními zárukami, aby 
zde mohl případně v klidu vysadit a užívat 
sad či vinohrad. Tato varianta jako jediná 
100% zaručuje, že půda zůstane v rukou 
Mutěňáků. Obec neztratí kontrolu nad je-
jím řádným obhospodařováním. Krom toho 
každý m2 se v budoucnu obci může hodit, až 
bude chtít směnit pozemek, tu pro chodník, 
tu pro cyklostezku nebo cokoli užitečného.

Přeji hezké prožití prázdnin a dovolených.

Přemysl Rozehnal
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Historie
Záchranný archeologický výzkum 

při stavbě tranzitního plynovodu Moravia

Od počátku března probíhají předstihové zá-
chranné archeologické výzkumy na vybraných 
místech v trase plánovaného vysokotlakého 
plynovodu Moravia, aby později nedocházelo 
ke zdržení vlastní výstavby. Tento plynovod 
bude procházet napříč celou jižní Moravou 
a představuje ojedinělý řez zdejší kulturní 
krajinou.

V katastru Mutěnic se podařilo odkrýt hned 
několik archeologických lokalit, které na sebe 
téměř bezprostředně navazují. 

Podél silnice spojující Mutěnice s Čejko-
vicemi byly zachyceny dvě úvozové cesty 
středověkého až novověkého stáří, jež doklá-
dají intenzivní využívání této komunikace již 
v minulosti.

V západní části katastru, po obou stranách 

bezejmenného levého přítoku Mutěnického 
potoka, proťala trasa plynovodu slovanské 
sídliště z doby Velké Moravy. Její jádro tvořily 
menší domy čtvercového či obdélného pů-
dorysu s podlahou zapuštěnou do svažitého 
terénu, v nichž se zpravidla dochovaly pozůs-
tatky kamenných otopných zařízení. Strukturu 
osady doplňovaly další zahloubené objekty 
výrobního či hospodářského charakteru, jako 
jsou hliněné pece se dny vyloženými kameny 
nebo zásobní jámy. 

Nejzajímavější nálezové situace, připomí-
nající známý hororový román Řbitov zvířátek 
od Stephena Kinga, byly zachyceny ve dvou 
hlubokých zásobních jamách, umístěných 
poněkud stranou od vesnice. V zásypu první 
z nich byla objevena lidská kostra v nepietní po-

Pohled na plochu výzkumu v trati „Mutěnická louka“ od jihovýchodu.
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loze, na níž spočíval ještě celý psí skelet. Druhá 
zásobní jáma pak obsahovala pozůstatky hned 
několika dospělých psů i štěňat, pod nimiž 
ležela ještě kompletní kostra husy. Podobné 
jámy se zvířecími, vzácněji i lidskými ostatky 
se občas vyskytly i na jiných soudobých síd-
lištích na Moravě. Obvykle bývají považovány 
za objekty druhotně využité jako mrchoviště.

K této osadě s největší pravděpodobností ná-
leželo menší pohřebiště, které bylo situováno 
v trati „Hrubé Kapánsko“, na nevelkém, ovšem 
výrazném návrší cca 400 m SSV směrem. Jeho 
prostor byl prozkoumán již v 80. letech minu-
lého století, takže v současnosti bylo možné 
pouze revidovat půdorysy tehdy objevených 
slovanských hrobů. V okolí zmíněného návrší 
bylo nově zaznamenáno osídlení spadající 
rámcově do pravěkého období. Navíc zde byly 
při prospekci pomocí detektorů kovů získány 
také dva středověké stříbrné denáry a jedna 
keltská mince ze závěru mladší doby železné.

Zatím nejvýznamnější poznatky přinesl od-
kryv lokality v trati „Mutěnická louka“, která sice 
náleží již do čejčského katastru, bezprostředně 
však navazuje na mutěnický a nelze ji proto 

opomenout. Místo sloužilo již v pozdní době 
kamenné jako pohřebiště příslušníků kultury 
se zvoncovitými poháry. Navzdory torzovité-
mu zachování většiny kosterních pozůstatků 
vlivem nepříznivých přírodních podmínek bylo 
možné rozpoznat, že mrtví byli ukládáni ve 
skrčené poloze odlišně podle pohlaví, kdy 
muži leželi na levém a ženy na pravém boku. 
Na cestu do záhrobí byli zemřelí zpravidla 
vybaveni keramickými nádobami, mezi nimiž 
převažovaly různé tvary džbánků, hrníčků, 
charakteristických bohatě zdobených pohárů 
ve tvaru obráceného zvonu, mís či hrnců. Část 
z nich mohla původně obsahovat potravinové 
milodary. O necelých 100 m dále se rozkládalo 
sídliště nositelů velatické fáze kultury středo-
dunajských popelnicových polí z mladší doby 
bronzové. Kromě kůlových jam či rozsáhlého 
hliníku zde byly odkryty především relativně 
mělké zásobní jámy, přičemž některé vydaly 
větší množství materiálu v podobě rozbitých 
keramických nádob.

Ivan Čižmář,
Michal Přichystal

Část výbavy hrobu kultury se zvoncovitými poháry v trati „Mutěnická louka“. 
Mísa, dvojuchý džbánek, zvoncový pohár a v něm vsazený šálek. 
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Práce budou nadále pokračovat v okolí Čejče.  V letních a podzimních měsících 
rádi přivítáme:

zájemce – brigádníky,
 

kteří by se chtěli účastnit archeologického výzkumu. 

Nástup možný ihned, odpracování alespoň 5 dní za měsíc
Odměna od 100 Kč za hodinu / Doprava – dle domluvy

Kontaktní osoba: Mgr. Ivan Čižmář, Ph.D. / cizmar@uapp.cz / Tel. 607 249 400

ARCHEOBRIGÁDA

Školství

Na den dětí jsme společně v 8 hodin vy-
razili k rozhledně v Mutěnicích. Počasí nám 
dopřálo užít si výjimečný den po těžké situaci 
v krajině. V průběhu výšlapu jsme plnili tři 
úkoly. Prvním úkolem bylo hledání předmětů 
podle zadání, které bylo zajímavé tím, že děti 
musely nejenom zapsat správně, co hledají, 
ale také najít všechny předměty podle daného 
pořadí. Druhým úkolem bylo splnit sportovní 
disciplíny, které jsme absolvovaly u rozhledny. 
Děti skákaly v pytlích, nosily vajíčka na lžících, 
procvičovaly rovnováhu…sportovní disciplíny 
si děti užily. Posledním úkolem bylo napsat 
na papír 5 slov na písmenko, které si vytáhly 
z pexesa.

Po splnění úkolů nás čekal výšlap na vrchol 
rozhledny. Nádherný výhled na celou obec 
a její okolí se dětem líbil. Za splněné úkoly 
děti dostaly sladkou odměnu. Z rozhledny 
jsme se přesunuli na dětské hřiště, na kterém 
se právě pracovníci připravovali přimontovat 
nové cvičební prvky. Je skvělé, že máme 

Jak oslavila den dětí třída 1.B ze ZŠ v Mutěnicích?
v Mutěnicích tak krásné hřiště plné zábavných 
prvků pro děti. 

Na závěr bych napsala citát Johna Locka: 
„Veškeré učení má být pro děti hrou a spor-
tem.“ Den dětí byl plný pohybu, sportu, 
úsměvu na tváři, smíchu, radosti, a to je ten 
nejkrásnější dar.

Za ZŠ a MŠ Mutěnice, 
Mgr. Martina Vybíralová
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Naši předškoláci 2021

V letošním školním roce odcházejí ze škol-
ky do školy dvě třídy předškoláků. 

Během školního roku děti trávily spoustu 
času se svými rodiči v rámci distančního 
vzdělávání. Spolupráce byla na velmi dobré 
úrovni. Rodiče posílali nejen práce dětí, ale 
i fotografie při jejich plnění či různých hrách 
a aktivitách. Úkoly do distančního vzdělávání 
vycházely z třídních vzdělávacích plánů, 
které navazují na školní vzdělávací program. 

Čas plyne neskutečně rychle a máme tu 
konec školního roku a s ním i velmi naplněný 
program. V měsíci červnu jsme se vydali 
na Skládku Hraničky v Mutěnicích, kde 
jsme si zopakovali důležité informace nejen 
ohledně třídění odpadu. Proběhne kreslení 
za knihovnou na téma Kniha nejlepší přítel 
člověka aneb co čteme a proč to čteme. 
Pan včelař nám ukáže průřez včelím úlem 

a doplní informace o včelách, o kterých 
jsme si povídali už v prosinci při jeho první 
návštěvě. Na závěr měsíce nás čeká velmi 
důležitá událost - Rozloučení s předškoláky.  

Děti chodily do mateřské školy tři i čtyři 
roky. Dozrály ve školáky a my považujeme 
za povinnost se s nimi důstojně rozloučit. 
Naši milí předškoláci se budou se školkou 
loučit v předposledním červnovém týdnu, 
kdy proběhne jejich slavnostní pasování na 
školáky. Rozloučí se písničkou, básničkou, 
tanečkem a složí slib. Na památku si odnesou 
knížku s věnováním a pamětní placku – JDU 
DO ŠKOLY. Tak hodně úspěchů, děti!

Za MŠ Mutěnice napsala 
paní učitelka Lenka Trávníková
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Kam po ukončení základní školy nastoupí naši žáci?

Ve školním roce 2020/2021 ukončí v ZŠ Mutěnice povinnou školní docházku v devátém 
ročníku 20 žáků, v osmém ročníku 1 žák a v sedmém 1 žák. Všichni byli v přijímacím řízení 
úspěšní.

Výsledky PŘ podle zvolené školy

Gymnázia
G Hodonín 4-leté  1
G Hodonín  8-letý obor 3
Klvaňovo G Kyjov 4-leté   1
G Hustopeče 4-leté   1
G Břeclav 4-leté  1

SOŠ - MT
SPŠU, Brandlova Hodonín   2
S zahradnická Š, Rajhrad   2
SZŠ a VOŠ zdravotnická Zlín  1
SZŠ, Kyjov    2
SŠ elektrotech. a energet. Sokolnice  2
Městská SŠ, Klobouky u Brna  1
SŠ Charbulova, Brno   1
SŠ Lipová alej, Hodonín   1

Umělecké školy
Konzervatoř Brno   1

SOŠ a SOU – VL
SZŠ Kyjov   1
ISŠ, Lipová alej, Hodonín  1
SOU, Havlíčkova, Kyjov   1
ISŠ automobilní, Brno   1
SŠ Strážnice    1
SŠ, ZŠ a MŠ pro zdrav. znevýhodněné, Brno 1

Výsledky PŘ podle zvoleného oboru

Maturitní obory
mechanik-elektronik   1
strojírenství    1
stavebnictví    2
zahradnictví    1

praktická sestra   6
agropodnikání    1
přírodovědné lyceum  1
kosmetické služby   1
sociální činnost    1

Učební obory
ošetřovatel   1
elektrikář silnoproud   1
automechanik    1
zedník    1
tesař     1
rekondiční a sportovní masér  1
aranžér, propagační tvorba   1

Zpracovala 
Mgr. Blanka Fikrová
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Kultura

Varhany v mutěnickém kostele vyžadují 
generální (výraznější) opravu, ale sehnat 
na ni peníze z grantů je obtížné. Jakýkoliv 
příspěvek je proto velmi vítán.

Varhany jsou nazývány královským nástro-
jem.  Znějí při  bohoslužbách, při církevních 
svátcích, rozezní se na koncertech i při slav-
nostech rodinných – od křtů, přes svatební 
obřady až po vyprovázení zesnulých. Když 
však dojde na údržbu, vyžadují péči taktéž 
královskou. Místní varhany, které znějí v mu-
těnickém kostele, nevyjímaje.

Instalaci současných mutěnických varhan 
provedla firma Jaroslava Juříka z Uherského 
Brodu v roce 1939. Firma použila pro nový 
nástroj část původní skříně (prospekt) z roku 

Varhany volají po rekonstrukci. Ta se však bez dárců neobejde.

1840 od Františka Svítila. Tuto část tvoří tři 
píšťalová pole a konkrétně jde o střední, do-
minantní část prospektu, jež stojí uprostřed 
kúru a je zdobena ornamenty. Od instalace 
procházely místní varhany několika dílčími 
opravami. Poslední výraznější oprava se 
uskutečnila v roce 2003. Tehdy byly varhany 
kompletně vyčištěny, byly provedeny některé 
dispoziční zásahy a nátěr varhanní skříně. 
Co se týče průběžné péče, varhany jsou 
cca jednou za pět let laděny a kontrolovány.

Při poslední kontrole však bylo zjištěno, 
že některé píšťaly nefungují a jsou ve  velmi  
špatném stavu. Vzduchová soustava  trpí  
celou  řadou netěsností, které způsobuje 
mj. červotoč. Varhany se tak stávají nespo-
lehlivými, což se stále více projevuje na 
výsledném zvuku.

Z důvodu posouzení celkového stavu 
varhan jsme oslovili organologa brněnské 
diecéze a požádali ho o zhodnocení součas-
ného stavu. Dle doporučení jsme následně 
vyzvali dvě varhanářské firmy k vyhotovení 
cenové nabídky podle zadaných parametrů. 
Výsledná cena rekonstrukce se pohybuje 
okolo 450 tisíc korun  a zahrnuje výměnu 
elektroventilátoru, vyčištění celého nástroje 
a cínařské vyspravení všech ladiček kovo-
vých píšťal, ošetření a konzervaci všech 
dřevěných píšťal, výměnu poškozených plstí, 
dodání píšťal ke dvěma novým rejstříkům 
a naladění nástroje. Varhany v mutěnickém 
kostele nejsou historickou památkou, je 
tedy obtížné najít finanční zdroje na opravy 
z grantů. Farnost se rozhodla oslovit všechny 
občany, farníky, mecenáše a příznivce tohoto 
hudebního nástroje k přispění na rekonstruk-
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ci místních varhan. 
Na tento účel zřídila také speciální bankov-

ní účet 020001-1440464399/0800, kde 
se budou finanční příspěvky na opravu shro-
mažďovat. Přispět je možno také osobně – 
složením darované částky v hotovosti u pana 
faráře P. Františka Putny. V obou případech 
může být vystaveno potvrzení o přijetí daru, 
které lze uplatnit v daňovém přiznání  ke 
snížení  základu  daně. Potvrzením se též 

farnost zavazuje uplatnit nabyté peníze pouze 
na účel opravy varhan. V případě zájmu  o  
potvrzení stačí napsat na:  pridalova.blanka@
centrum.cz  

Věříme, že společným úsilím o rekonstruk-
ci varhan se podaří vrátit tomuto královskému 
nástroji majestátní zvuk, který mu právem 
náleží. 

Josef Ilčík

Obec Mutěnice Vás zve na tradiční

Pátek 3. září

 20:00 DS Slavkov - divadelní představení Když hrdličky cukrovaly

Sobota 4. září

 15:30 Průvod a folklorní pásmo ( zarážání hory, dražba hroznu a vín)

 18:00 Koncert Hradišťan & Jiří Pavlica

Neděle 5. 9.

 10:30 Mše svatá za mutěnické vinaře a celou farnost

 18:00 Koncert DH Mladá muzika ze Šardic

Vstupné: Pátek na divadelní přestavení 80,- Kč

 Sobota v předprodeji 150,- Kč, na místě 200,- Kč

 Neděle – Koncert DH 80,- Kč

Předprodej vstupenek na sobotu od 12. 7. 2021 v servisní kanceláři OÚ Mutěnice.

ve dnech 3. - 5. září 2021 
do letního areálu Pod Búdama

Mutěnické vinařské dny
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Předpokládané akce 
v Mutěnicích v roce 2021

Den  Název akce    Hudba 
 
4. července Noc Pod Mutěnsků horů   CM Slovácko ml 
15:00   Vinné trhy s taneční zábavou a CM   Kanci paní nadlesní

17. července Vinařská noc
20:00  Taneční zábava se skupinou  Los Playboys

18. července Dětská diskotéka
16:00  Pohádková diskotéka    Disko pro děti.cz

24. července Večer s mutěnickými vinaři
16:00   Ochutnávka mutěnických vín s programem  CM Malina

7. srpna  Autentikfest
11:00  Festival vín autentických vín z ČR a zahraničí

21. srpna  XIII. Den otevřených sklepů
10:00   Putování po MUTĚNICKÝCH BÚDÁCH

3. -5. září Mutěnické vinařské dny   CM Slovácko ml. 
15:30  Folklorní odpoledne, zarážání hory, burčák  Hradišťan a další

Během měsíců  června, července  a srpna  probíhá služba otevřených sklepů 

v areálu MUTĚNICKÝCH  BÚD podle rozpisu. 

Letní areál Pod Búdama
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Spolek vinařů Búdy Mutěnice Vás zve na:

VINAŘSKOU NOC 
V AMFITEÁTRU POD BÚDAMA

v sobotu 17. července 2021 ve 20:00
Hraje kapela LOS PLAYBOYS / Vstupné na místě 150,- Kč

Sklenička v ceně vstupného, občerstvení zajištěno!

XIII. DEN OTEVŘENÝCH SKLEPŮ 
 V MUTĚNICKÝCH BÚDÁCH

v sobotu 21. srpna 2021. Začátek v 10:00 
Vstupné v předprodeji 900,- Kč, na místě 1000,- Kč

Předprodej a více informací na : www.vinozmutenic.cz

Kulturní komise zve děti na  pohádkovou diskotéku s postavičkami 

např. sněhulák Oláfek, Minnie, Super Mario a další. 

Jsou připraveny dárečky a další překvapení.

neděle 18. července v letním amfiteátru Pod Búdama v 16:00
Vstupné : děti do 15 let zdarma, nad 15 let a doprovod 80,- Kč

Mužský sbor Mužáci z Mutěnic vás všechny srdečně zve 
na Mutěnský gulášfest 2021, 

který se uskuteční v amfiteátru Pod Búdama v sobotu 14.8.2021

Těšit se můžete na speciální guláše od mutěnských spolků, 
víno od místních vinařů, pivo a různé další pochutiny.

Na setkání se těší Mužáci z Mutěnic

Dětská diskotéka

Mutěnský gulášfest
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Organizace v obci

Je to až k neuvěření, ale Mužáci z Mutěnic 
letos slaví 20 let od svého založení…

Dovolím si parafrázovat biblický výrok „Na 
počátku bylo slovo…“ 

Ano i zde bylo na počátku všeho slovo. 
A díky tomuto slovu se dala dohromady parta 
úžasných chlapů a kamarádů, kteří spolu už 
dvacet let čeří vody folkloru nejen u nás v Mu-
těnicích, ale i v nejvzdálenějších koutech naší 
vlasti a v zahraničí. 

Nebudu zde vypočítávat, kolik jsme za tu 
dobU měli vystoupení (stejně by tomu málokdo 
uvěřil ), spíš bych vzpomenul na pár význam-
ných osobností našeho sboru.

Od samého prvopočátku fungování se do 
sboru zapojil vynikající zpěvák a výborný chlap 
Jožka Sečka. Tento bývalý zpěvák dechových 
hudeb byl vynikajícím tenoristou a tahounem 
všech prvních hlasů. Bohužel, nás a všechny 
své blízké navždy opustil krátce po založení 
sboru, v březnu roku 2004. 

Dalším vynikajícím zpěvákem a úžasným 
člověkem, který se také od samého začátku 
zasloužil o vysokou kvalitu sboru, byl „strýc“ 
Jožka Vaculík. Jeho čistý, krásně zvonivý tenor 
mu mohl kdekdo závidět. A těch písniček, kte-
ré znal…. a nejenom znal, ale předal dál i nám 
„mladým“. Se „strýcem“ Vaculíkem jsme se, 
bohužel, museli také rozloučit, když v únoru 
roku 2012 odešel na věčnost zpívat se svým 
kamarádem Jožků Sečků…

Tolik vzpomínání, a teď k současnosti. 
O Josefu Ilčíkovi ml. už toho bylo napsaného 
hodně. Přesto si neodpustím připomenout zde 
jeho zásluhu na fungování sboru. Díky jeho od-
bornému vedení se z party zpívajících chlapů 
stal mužský sbor, uznávaný v širokém okolí. 

Jeho vícehlasé úpravy lidových písní, zejména 
podlužáckých, byly ze začátku trnem v oku 
pro některé „staré“ mužácké sbory z Podluží. 
Josef na to ale nehleděl a dál si vedl svou: „ve 
vícehlase se pozná kvalita…“ a měl pravdu. 
Postupem času se do podobných úprav začalo 
pouštět čím dál více sborů a dnes už je třetí 
hlas v mužáckém zpívání téměř standardem. 
Tento profesionál nás posunul do výšin, kam 
jsme si ani netroufali se dívat. Nikdy by nás 
nenapadlo (a to málokoho), že jednou budeme 
zpívat klasická díla, že budeme zpívat v ob-
lecích a s motýlky na koncertech. Budeme 
pořádat vánoční koncerty… 

Za těch dvacet let sborem prošlo přes třicet 
chlapů - zpěváků, ve kterých působení ve 
sboru zanechalo přinejmenším krásné vzpo-
mínky (alespoň doufám). O každém z nich by 
se dalo něco napsat, každý byl vždy pro sbor 
přínosem. Já jsem si dnes dovolil vyjmenovat 
jenom pár, o kterých se dá tvrdit, že se s nimi 
historie sboru nerozlučně pojí.

V současnosti má sbor 18 členů, čímž se 
pořád řadí k nejpočetnějším sborům v oblasti 
Podluží a doufáme, že se k nám přidá i někdo 
mladší, protože věkový průměr pořád roste…

Pokud to situace dovolí, budeme se na 
vás všechny těšit na slavnostním koncertě 
k 20 výročí Mužáků, který by měl proběhnout 
v předhodový pátek 19.11.2021, protože jaká 
by to byla oslava bez vás – našich příznivců.

Tak ještě dovolte, abych nám i vám všem 
popřál pevné zdraví a hodně sil do dalších 
minimálně 20 let.

Milan Mráz
vedoucí sboru

Mužáci slaví
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Od konce května se opět začaly scházet 
děti z folklorních souborů Súček a Mašlička 
na amfiteátru, aby si oživily taneční kroky, 
dětská říkadla a některé hry, které dříve, tře-
ba před sto lety, hrávali jejich praprababičky 
a prapradědečkové na pastvě nebo ve stodole. 
Dětská muzika zkouší nové písničky a všichni 
se těšíme, že po prázdninách vystoupíme 
s inovovaným programem. Připravujeme se na 
léto, které ve spolku zahajujeme pětidenním 
soustředěním mladých folkloristů formou pří-
městského tábora. Během prázdnin budeme 
také koncertovat venku u cukrárny a u amfi-
teátru pro radost všem kolemjdoucím, tak se 
zastavte zazpívat si…

Činnost DFS včetně průpravy verbířů bude 
pokračovat v měsíci září opět schůzkami všech 
tanečních složek každé úterý od 16 hodin 
a dětská sekce cimbálové muziky mimo úterní 
a čtvrteční hodiny bude zkoušet na základě 
dobrovolnosti každý pátek, kdy mají možnost 
si v 16 hodin přijít zahrát také děti, které ne-

navštěvují naše hudební kurzy, ale rády by si 
zahrály pro radost v cimbálce.

Jana Ševčíková
VÝZVA
Pro dospělé muzikanty a mládež od 15 let se 

nově otevírá možnost hraní v dospělé cimbá-
lové muzice. Doposud u nás v  cimbálce  hráli 
odchovanci dětské CM Fanynka -  mládežníci 
z Mutěnic, Hovoran, Lužic a vypomáhali po-
sluchači konzervatoře z Kroměříže i Brna. 
Muzika tak neměla ustálený repertoár a na 
každé vystoupení ho musela pečlivě nazkou-
šet s novým členem, který přišel vypomoci.   
Proto prosím, přijměte, milí mutěnští  muzikanti 
od 15 do xxx let tuto výzvu, ozvěte se nám 
a pokud nemáte vlastní nástroj, rádi vám ho 
zapůjčíme. Kontakt: +420 777 979 347, 
cm.fanynka@centrum.cz.

Pěkné letní dny vám všem přeje naladěná 
cimbálová muzika Fanynka, malí verbíři, děcka 
ze Súčku a Mašličky a vedoucí souborů. 

Naše dětské folklorní soubory
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Léto je tu, tak hurá … prázdniny!!!
Dovolte mi, abych Vás přivítal při čtení těch-

to řádků v našem letním zpravodaji. Doufám, 
že článek čtete už při sluníčkovém počasí, 
které nám tolik chybí k lepší náladě. Čísla 
v rámci Covidu jsou optimistická, tak snad 
nám to vydrží a budeme se moci vrátit zpět 
do běžného života.

STOLNÍ HOKEJ – ŠPRTEC
Tak konečně snad nadešly lepší časy 

a my se můžeme vrátit k tréninkům. Nejdříve 
jsme však museli vyhlásit vítěze naší interní 
soutěže Ligy národů, což jsme díky omezení 
činnosti nestihli. Nejlepším hráčem Šprtů za 
rok 2020 se stal Matyáš Mokruša a na rok tak 
získal do svého držení putovní pohár. 

Loňská sezona trvala jen půlrok a spojí se 
tedy s letošním půlrokem. Vznikne společná 
sezona 2020/21 a na konci roku v prosinci 

proběhne Mistrovství ČR. Tady to máme hez-
ky „rozjeté“ a doufáme, že těch 7 adeptů na 
MČR pojede. Dále už je jasné, že vstoupíme 
premiérově do 2. ligy. Opět chystáme v Mu-
těnicích dva turnaje v rámci Českého poháru. 

Určitě jste zaregistrovali, že jsme se při-
hlásili do sponzorské akce Penny Marketu. 
Do 30. 6. 2021 můžete hlasovat online na 
stránkách www.hybemesehezkycesky.cz 
pro Šprti Mutěnice. 

První a druhé místo postoupí do finálového 
kola, které proběhne v září na prodejnách 
Penny Market v Hodoníně a Břeclavi. Ve hře 
je  sponzorský dar na nové dresy. Prosíme 
o vaši podporu. Děkujeme předem a zveme 
všechny zájemce o stolní hokej na náš tré-
nink každé pondělí a pátek od 17-19 hodin 
do Ponorky. 

Šprtec je sportovní hrou vytvořenou 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

Petr Švéda 
šprtec

SOKOL
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VOLEJBAL
Jak možná někteří víte, začala rekonstruk-

ce tělocvičny. Proto jsme nuceni přesunout 
naše aktivity pod otevřené nebe. Už teď se 
těšíme, jak nám to v ní bude vonět novotou. 
Popřejme proto všem, co mají něco s re-
konstrukcí společného, ať se jim dílo daří 
a práce jim jde od ruky. 

Se začátkem června, jsme opět začali 
kroužek pro malé volejbalové naděje, pro-
to, kdo má z řad dětí zájem, přijďte mezi 
nás. Trénujeme každý čtvrtek od 16:00 do 
17:30 hod. na hřišti za tělocvičnou. Věci na 
ven a pití s sebou, bude horko.

S rozvolněním se budou nabízet i další 
aktivity, na které jste byli v minulých letech 
zvyklí, proto sledujte náš FB a místní zprávy, 

už teď mohu slíbit nějakou tu akci. 
Na závěr mi dovolte Vám popřát mnoho 

zdaru, přes léto si pěkně odpočiňte, třeba 
někde u vody a budeme se těšit na to, že 
se potkáme na nějaké akci.

Tomáš Mičola
volejbal,starosta jednoty
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Sbor dobrovolných hasičů

Léto už nám ťuká na dveře, a my všichni se 
těšíme na krásné slunečné dny, plni očeká-
vání a plánů, co vše stihneme udělat, kam se 
podíváme a jak krásně se opálíme.

Postupné rozvolňování vládních nařízení 
proti COVID-19 vítáme  všichni. S radostí se 
můžeme věnovat našim aktivitám, které jsme 
si naplánovali a už se nám i něco podařilo 
realizovat.

I oddíl Mladý hasič začal fungovat a i po 
tak dlouhé přestávce se naši malí členové 
pustili do svých činností a tréninků s obrov-
ským nasazením. Snad tedy situace kolem 
pandemie dovolí a budou se moct zúčastnit 
i plánovaného soustředění, které se pro ně 
připravuje o prázdninách.

Ani  schůze SDH také kvůli nařízením ne-
mohly proběhnout, ale vše se dalo domluvit  
telefonicky a  naši chlapi vyjeli v dubnu do 
ulic obce, aby posbírali železný šrot, který 
každoročně odvážejí při jarních úklidech, 
bylo toho hodně, děkujeme vám.

Kluci z výjezdové jednotky nevyjížděli  jen 
k zásahům, ale společně se podíleli i na 
plánovaných údržbách vozového parku a naší 
techniky. Obě naše auta se také odvezla do 
servisu k   technické kontrole, aby připrave-
nost  vozů pro zásahy byla dokonalá. 

 Každoročně upozorňujeme obyvatele, aby 
zbytečně nevypalovali starou trávu a porosty, 
ale zase se našlo pár nezodpovědných lidí, 
kteří těchto upozornění nedbají a pak, když 
se jim při pálení oheň vymkne kontrole a vo-
lají hasiče k pomoci,  litují, že toto podcenili. 
Výjezdu naší zásahové jednotky bylo třeba: 
10. 4. 2021 - požár trávy  Čejkovice, 15. 4. 
- záchrana zvířat - Mutěnice, 28. 4. - požár 
lesního porostu Dolní Bojanovice + požár 
chatky, 1. 5. - požár uskladněného dřeva 
Čejkovice (vznik z vypalování staré trávy ve 

větrném počasí), 12. 5.-požár trávy Mutěnice 
- Čejkovice (vznik od nedopalku cigarety) 30. 
5. - požár rodinného domu Mutěnice 4. 6. - 
planý poplach, nahlášen požár paraglidisty .

V neděli 2. 5. 2021 jsme se zúčastnili mše 
svaté k poctě Sv. Floriána,  a poctě všech 
našich starších zemřelých hasičů z Mutěnic.

V sobotu 29.5. 2021 se několik našich 
členů zúčastnilo "Letního dne" v Domově Ho-
rizont v Kyjově. Velitel SDH Mutěnice Robert 
Forch vysvětlil klientům domova používání 
dýchací techniky při požáru, následovala 
ukázka a potom všem našim nadšencům bylo  
umožněno prohlédnout si zásahový vůz CAS 
30 SCANIA, jeho vybavení, funkčnost  vodní-
ho děla, obleky,  helmy, vysílačky. Každý se 
chtěl do auta posadit, popřípadě s hasičem 
i s autem vyfotit. Všem uživatelům se návštěva 
hasičů moc líbila, a já vám, kluci, ještě jed-
nou děkuji za hezké dopoledne, které jste 
tak hezky ozvláštnili a potěšili mnoho srdcí.

V příštích dnech bude na hasičce brigáda, 
aby se položila  dlažba přístřešku pro naše 
staré auto "Kačenu", počítáme i s dodateč-
ným termínem členské schůze, naše parta 
kuchařů plánuje boj o 1. místo v prázdnino-
vém klání Gulášfestu, v srpnu budou mít naši 
mladí hasiči  soustředění, na jehož přípravě 
pilně pracují jejich vedoucí, a taky doufám, že 
se s vámi všemi potkáme na dalších akcích, 
které se budou pořádat v Mutěnicích, kde 
budeme jako požární dozor.

Přeji všem, vám i nám, krásné prázdniny, 
úžasné léto, klídek, pohodu, a taky doufám, 
že hlas  sirény  dlouho neuslyšíme. 

Ivana Blahová
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Sport

Fotbal

Situace týkající se proticovidových opatření 
nejen ve fotbale, ale i ve společnosti se oproti 
zimě a brzkému jaru naštěstí zlepšila, a tak 
mohou naši kluci a děvčata nejen trénovat, 
ale už i hrát přátelská utkání. Toho využívají 
všechny celky, které se tak připravují na další 
sezónu. Pevně věříme, že se konečně podaří 
po dvou letech soutěže dohrát a dočkáme se 
dalších výborných výsledků našich mužstev!

Jelikož není moc co hodnotit, je třeba 
se spíše zamyslet nad současnou úrovní 
fotbalu nejen v Mutěnicích, ale i na okrese 
Hodonín. My jsme byli dlouhé roky jednou 
z mála obcí, která se snažila hrát fotbal ve 
všech kategoriích bez toho, aniž bychom se 
museli s někým spojovat. Nejprve jsme odmítli 
nabídku Dolních Bojanovic po spojení dorostů 
a později první nabídku od Dubňan na spojení 

žákovských týmů. Druhou nabídku Dubňan 
a Svatobořic před dvěma lety už jsme ani 
odmítnout nemohli. Protože nám prostě děti 
zejména v žákovské kategorii lidově řečeno 
„došly“. Vytvořili jsme dva dorosty (mladší 
a starší), které hrají kvalitní soutěž krajský 
přebor. Z toho těžíme v letošní sezóně, kdy 
k nám z dorostu vycházejí mj. Marek Mokruša, 
Franta Lamáček nebo Richard Svoboda, který 
k nám přešel do dorostu z Lužic. Své hráče si 
vytáhly i Dubňany, tudíž prozatím můžeme být 
se spojením spokojeni. Horší už je výhled do 
dalších let. I přes doplnění z dalších soused-
ních obcí (mj. Prušánky, D. Bojanovice, Čej-
kovice), začínáme opět trpět personální krizí. 
Podobná situace je i u starších žáků. Jen pro 
ilustraci: v kádru starších žáků na příští sezónu 
máme pouze 4 kluky z Mutěnic, v kádru mlad-

Mladší žáci Dubňany - Mutěnice
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ších je to trochu lepší, tam je jich šest. Třeba 
z ročníku 2010 nám zůstal jediný hráč, Míša 
Mokruša. U ročníků 2010 a 2011 je úbytek 
dětí nejmarkantnější. Oproti cca 14 dětem, 
které začínaly před třemi lety v mladší pří-
pravce, nám jich zbylo šest… Ti nejšikovnější 
odešli „za lepším“ do Hodonína, někteří už 
i v tomto útlém věku skončili. Nemůžeme se 
proto divit, že i v právě ukončeném ročníku 
jsme museli i starší přípravku spojit se Svato-
bořicemi, abychom vůbec mohli hrát soutěže. 
Naději vidíme v mladších ročnících, které se 
prezentují v mladší přípravce nebo ve školič-
ce. Dětí je tam spousta, snad najdeme další 
obětavce, kteří se jim budou věnovat a naučí 
ty správné prvky fotbalové abecedy. Letos 
nám totiž skončil další dlouholetý žákovský 
trenér Marek Mokruša starší, kterému je tře-
ba za dlouholetou práci s naším fotbalovým 
potěrem poděkovat! Stejně jako dlouholeté 
hospodářce Martě Vydařilé, která celkem 
pochopitelně zatoužila po letech strávených 
o víkendech u nás na fotbale po nějaké „nor-

mální“ práci. Snad i její nástupně Maruška 
Němcová vydrží mezi fotbalisty tolik sezón 
jako ona! Úbytek mládeže mrzí především 
kvůli výborným podmínkám k tréninku, které 
naše ratolesti mají. Nová tréninková plocha 
(viz foto) je totiž již plně k dispozici, a pokud 
dotáhneme do konce i výměnu umělého tráv-
níku (stále čekáme na schválení dotace!), tak 
budeme mít lepší tréninkové podmínky, než 
má kterýkoliv oddíl na okrese k dispozici, 
a to včetně regionálního střediska mládeže 
v Hodoníně! Teď už jen zajistit na ta hřiště do-
statek fotbalistů, což není vůbec jednoduché. 
V poslední době to tak vypadá, že vše leží na 
několika málo lidech a zbytek fotbalové veřej-
nosti jenom přihlíží, jako by se jich to netýkalo. 
Pokud tento přístup nezměníme a nezískáme 
větší podporu ze všech stran, tak na úrovni, na 
jaké jsme nyní, bohužel dlouho nevydržíme. 
Být účastníkem nejvyšší krajské soutěže v do-
rostu a mužích totiž není samozřejmostí. Je 
to určité privilegium, které jsme si vybudovali 
poctivou prací a přístupem řady lidí. A ty řady 

Starší přípravka Mutěnice - Svatobořice
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nám bohužel nyní povážlivě řídnou…
Vynucená pauza, a také přibývající věk ně-

kterých našich hráčů, nám způsobuje problé-
my u nejsledovanější kategorie, tedy u mužů. 
Oproti poslednímu mistrovskému utkání, které 
jsme odehráli 10. října loňského roku, jsme 
oslabeni o 6 hráčů!! Z různých důvodů u nás 
skončili brankář Tomáš Maloň, dlouholeté 
opory Lukáš Trávník, Michal Vydařilý a Tomáš 
Novotný, a zatím snad jen přerušili kariéru 
z pracovních důvodů bratři Maršálkové. Ke 
ztrátám je třeba počítat i absenci Patrika 
Lamáčka, který se po těžkém úrazu vrací 
k fotbalu, ale aspoň prozatím ne v Mutěnicích, 
ale v celku I. B třídy v Šardicích. Tedy změn 
víc, než dost... Místo toho se perou o místo 
mladíci Martin Maňák (naposledy Lipov - OP), 
Matěj Balga (Kostice - OP), Ondřej Buchta 
(FK Hodonín - dorostenecká divize) a přece 
jen zkušenější David Bucňák (25 let - V. Bílo-
vice - I. B tř.). Z dorostu vycházejí ještě Franta 
Lamáček, Richard Svoboda a ve třetím utkání 
v Dubňanech konečně (!) za áčko nastoupil 
Marek Mokruša. Ten stihl za 35 minut své 
obnovené premiéry za áčko vstřelit 2 bran-
ky! Oproti úvodním dvěma utkáním, která 

Nová travnatá tréninková plocha

pro nás skončila šestigólovým výpraskem 
(prohra 1:6 se Spartou Brno a 0:6 v Borši-
cích), v Dubňanech naše mužstvo působilo 
mnohem kompaktnějším dojmem přes to, že 
nám chyběl zraněný Marcel Čepil a omluvený 
Michal Opluštil. Od začátku jsme hráli aktivně 
a nerozhodila nás ani penalta a brzký gól snad 
v 10. minutě. Po zásluze jsme zvítězili 3:2. 
Přes řadu změn je jistě nejlepší pochvalou pro 
naše trenéry Marcela Houšku a Jaru Munza-
ra, že trenér domácího celku Zdeněk Horák 
přirovnal naši hru k „zaběhnutému soukolí“. 
Snad jsme tedy na dobré cestě k naší další 
úspěšné sezóně v krajském přeboru. 

Závěr
Přeji všem občanům Mutěnic krásné 

a slunečné prázdniny, snad někdy i spojené 
s návštěvou našeho krásného fotbalového 
areálu. Za sebe upřímně doufám, že pracně 
budovaná značka „FK Mutěnice“ bude nadále 
hrdě reprezentovat naši obec! Snad k tomu 
přispěje co nejvíce místních i přespolních! 

Petr Blaha
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Mladší přípravka a Školička

Po nekonečné pandemické situaci, kdy 
nebylo možné sportovat a potkávat se při 
trénincích a sportovních utkáních, došlo po 
rozvolnění pravidel i na nejmenší sportovce. 
Ti se konečně mohli vrátit k pravidelným 
tréninkům. Dlouhá doba nečinnosti přinesla 
některým hráčům pár kil navíc a zhoršení 
fyzické kondičky. O to příjemnější byl velký 
zájem o trénování, především u fotbalové 
školičky FK Mutěnice. Na novém zeleném 
pažitu za hlavním hřištěm si nejmenší fotba-
listky a fotbalisti užívali svůj první trénink téměř 
po roční pauze. Atmosféra na tréninku byla 
úžasná a všichni si ji užívali naplno. Mutěnická 
fotbalová školička se těší velkému zájmu již 
několik let. Dveře pro všechny zájemce ve 
věku 4-6 let jsou otevřené. Přes letní prázd-
niny tréninky probíhat nebudou. Trénink bude 
zahájen začátkem září.

Hráči mladší přípravky, kteří se před pande-
mií řádně připravovali na hrací sezónu a těšili 
se na poměřování sil se stejným ročníkem, ji, 
bohužel, díky nařízením neabsolvovali. Ztratili 
jsme tak celý rok. Proto bylo pro všechny 
velkou radostí, když jsme mohli začít znovu 
trénovat. Pravidelné tréninky hráčů probíhají 

dvakrát týdně, kdy jeden trénink je zaměřen 
na fotbalové dovednosti pod vedením Radka 
Trávníka. V sobotu 5. června se odehrálo 
téměř po roce první přátelské utkání s celkem 
z Dubňan na domácím hřišti, které si všichni 
velmi užívali. V červnu čekají mladší přípravku 
dva fotbalové turnaje a poté ukončení krátké 
sezóny. Celkem devět hráčů z třinácti odchází 
do starší přípravky a po dohodě s předsedou 
klubu jsme se společně s Hynkem Vaculovi-
čem rozhodli, že převezmeme trénování starší 
přípravky. 

Závěrem bych chtěl také poděkovat za sebe 
rodičům a kamarádům, kteří mně pomáhali 
při trénincích fotbalové školičky. Největší 
dík patří Patrikovi Albertovi, který poslední 
tréninky vede. Věřím, že se podaří zapojit 
také některé členy a členky našeho fotbalo-
vého klubu, protože práce s nejmenšími je 
opravdu velmi náročná a je potřeba více lidí. 
Po letních prázdninách se na všechny hráčky 
a hráče těšíme a věříme, že se opět potkáme 
v hojném počtu.  

Za trenérský tým 
Marek Ištvánek

Školička a mladší přípravka
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Společenská kronika

 24. 02. 2021 Teodor Varga

 05. 03. 2021 Lída Suchánková

 08. 03. 2021 Veronika Brázdilová

 10. 03. 2021 Tobias Kocman

 24. 03. 2021 Barbora Uřičářová

 12. 04. 2021 Andělka Salajková

 13. 04. 2021 Jakub Čížek

 14. 05. 2021 Helena Robková

 25. 05. 2021 Štěpán Tichánek

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.

Sňatky

22. 05. 2021

Martin Bulín, Ivančice
 Martina Zoubková, Masarykova
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Úmrtí

11. 03. 2021 Petr Záleský 93 let

14. 03. 2021 Vladimír Gacík 58 let

27. 03. 2021 Františka Rosenzweigová 64 let

30. 03. 2021 Miloslav Balaštík nedožitých 44 let

31. 03. 2021 Marie Kučerová nedožitých 85 let

02. 04. 2021 Melanie Nová 70 let

15. 04. 2021 Josef Hladiš nedožitých 72 let

01. 05. 2021 Zuzana Esterková 72 let

04. 05. 2021 František Balus 75 let

07. 05. 2021 Kateřina Bílková 92 let

17. 05. 2021 Karel Konečný nedožitých 54 let

21. 05. 2021 Ludmila Vaculíková 87 let

26. 05. 2021 Julie Šeďová nedožitých 83 let

Blahopřání:

Vážení spoluobčané, vzhledem k účinnosti Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), které 
představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU, a které 
hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, 
jsme nuceni dočasně zrušit rubriku blahopřání. Pokud si budete přát, aby Vaše jméno 
bylo zveřejněno mezi jubilanty, je potřeba se dostavit na obecní úřad a udělit souhlas se 
zveřejněním Vašich osobních údajů. Je nám tohoto kroku líto, ale nařízení je závazné.

Přesto všem jubilantům blahopřejeme.
Marta Balgová

matrikářka



Kostra husy odkrytá v zásobní jámě.

Den dětí 1.B

Slovanská chata s kamenným krbem.
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