
Podzim

ZPRAVODA J  RADY  OBCE

Naše Mutěnice
20

21



Dětská DISCO Výstava vín

Noc Pod mutěnsků horů Otevřené sklepy

Jiří Pavlica a Hradišťan



1

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
rád bych poděkoval kulturní komisi, že zorganizovala Vinařské dny, které se letos velmi 

vydařily, co se týče počasí i kvalitního programu. V dražbě vín a hroznu utržil licitátor 
pan místostarosta Milan Mráz pěknou peněžní částku 40 300,- Kč, která je věnována 
na pomoc konkrétní rodině postižené tornádem.

Přál bych si, aby letošní školní rok proběhl bez jakýchkoliv omezení pro děti, rodiče 
a učitele. Našim vinařům přeji velkou a kvalitní úrodu, aby letošní ročník patřil k těm 
nejlepším. A nám všem přeji do posledních měsíců roku hlavně hodně zdraví.

MVDr. Dušan Horák
starosta obce 
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Zprávy z radnice

Vážení spoluobčané,
občas se mi zdá, že čas letí čím dál rychleji. 

Ani jsme se nenadáli a je tu konec prázdnin, 
konec dovolených a pro vinaře začíná období, 
na které čekali celý předchozí rok. Nastává čas 
vinobraní, burčáků a mladých vín.

Letošní prázdniny byly v naší části republiky 
poznamenané hned několika událostmi, 
v nichž nám příroda ukázala svou nevlídnější 
tvář.

Když se naší obcí prohnala 21.6. po pěti 
letech opět velká voda, říkali jsme si, jak je 
to hrozné, že máme opět v dědině vodu, že 
máme na silnicích bláto… ale o pár kilometrů 
dál, v Dolních Bojanovicích a v Lužicích stejná 
bouře prohnala vodu domy, poničila sklepy 
a střechy domů. Naštěstí se nikomu nic 
nestalo, tyto materiální škody se dají napravit 
a život půjde dál.

To jsme ovšem netušili, co se na některé 
obce na Podluží chystá jenom o pár dnů 
později. Navečer 24.6. jsme opět nervózně 
hleděli na nebe a na ošklivá černošedá mračna 
silné bouře. Pracovníci obce byli připraveni 
opět vyrazit do ulic, aby se snažili zabránit 
vodě ve vylití z potoka. Když jsem viděl 
(i pocítil) velikost krup, které začaly z nebe 
padat (někteří uvádějí průměr až 10 cm), 
myslel jsem si, že nás potkalo velké neštěstí 
a pohroma. Naštěstí ale kroupy padaly velmi 
sporadicky a ne dlouho. A v té době začaly 
přicházet první zprávy o tom, co se dělo o pár 
kilometrů dál. Těžko se tomu věřilo, ale záběry 
a fotky z mobilů, které poslali známí, mluvily 
jasně. To, co jsme si neuměli ani představit se 
stalo skutečností, a u nás na jižní Moravě jsme 
pocítili sílu tornáda. A to bohužel bralo i životy.

Je úžasné, jaká vlna solidárnosti se 

v následujících dnech a týdnech zvedla. 
Také my jsme se snažili všemožně pomoci, 
a hned na druhý den vyjela naše technika ze 
skládky na pomoc do Lužic, a po víkendu na 
celý týden do Mikulčic. Byli jsme v kontaktu 
s vedením postižených obcí a podle jejich 
potřeb jsme konali. Podařilo se nám zajistit 
6 elektrocentrál, půjčili jsme naše obecní 
vysoušeče. 

I u nás se ozývaly hlasy, proč obec nevyhlásí 
materiální sbírku. Nepřistoupili jsme k tomu po 
konzultaci s krizovým štábem a jednotlivými 
starosty, ale byli jsme připraveni okamžitě 
jednat, pokud by byl vznesen jakýkoliv 
požadavek. 

Vím, že i spousta našich občanů jezdila 
pomáhat do postižených obcí a vím také, že 
snad ještě větší počet našich občanů poskytlo 
různou formou dary pro postižené. Za to vám 
všem patří obrovský dík a uznání. 

V takové době si člověk může uvědomit, jak 
jsou malicherné různé rozepře a hádky. Jak 
je důležitá sounáležitost a vzájemná pomoc.

Přeju nám všem, aby nás nikdy nic 
podobného nepotkalo. A pokud, nedej Bože 
ano, abychom to všechno zvládli se ctí a bez 
podrazů a závisti.

Na závěr dovolte, abych se vrátil k tématu 
ze začátku článku. Popřeju vinařům, aby 
sklidili co nejvíc a co nejkvalitnějších hroznů, 
abychom si spolu mohli dát pohárek, usmát se 
na sebe a společně žít kvalitní a dobrý život.

Dětem pak přeju, aby se jim dařilo ve 
škole, a aby jim docházku nezkazila žádná 
proticovidová opatření.

Milan Mráz
místostarosta
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Co je nového ve společnosti Skládka Hraničky?

Rok 2021 je velmi hektický pro řadu lidí 
a společností. Ani společnost Skládka 
Hraničky, spol. s r.o není výjimkou. Nejprve 
jsme se vyrovnávali s následky covidu, kdy 
provoz celé společnosti, a to nejen skládky, 
fungoval stále naplno. Neustále totiž vznikal 
nepotřebný odpad, který se musel někde 
zlikvidovat, čistila se odpadní voda, anebo 
se uklízely obecní prostory. I ta tráva nic 
nedbala na to, že život nejen v České 
republice, ale v podstatě na celém světě byl 
hodně sešněrován opatřeními souvisejícími 
s covidem, a vesele si rostla dál. Takže bylo 
nutné všechny činnosti provádět se stejnou 
intenzitou, což se nám snad i dařilo. 

A aby toho nebylo málo, na konci června 
přišlo tornádo, které se naštěstí Mutěnicím 
vyhnulo, ale samozřejmě nás ovlivnilo. 
Už v týdnu před tornádem jsme poskytli 

zdarma na několik dní kontejnerové vozidlo 
MAN do povodní zasažených Dolních 
Bojanovic a od pátku 25. června jsme začali 
stejně jako spousta dalších lidí a firem 
pomáhat v tornádem postižených obcích. 
Nejen vozem MAN, ale i větším vozidlem 
zn. DAF. K tomu jsme samozřejmě museli 
pro potřeby zejména Lužic a Hodonína 
v souladu s krizovým štábem otevřít 
skládku po celý následující víkend. Do toho 
se zapojili všichni pracovníci skládky, za 
což bych jim chtěl opravdu touto cestou 
ještě jednou poděkovat! Za všechny 
budu jmenovat Radka Skočíka, který 
neúnavně řídil jedno z vozidel. Kvůli naší 
omezené kapacitě jsme ale odpad vzniklý 
tornádem brali jenom do úterý, na čemž 
jsme se shodli s krizovým štábem. Naše 
pomoc však byla rychlá a velmi účinná, 

Tornádem postižené Lužice.
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což ocenili všichni zástupci a obyvatelé 
postižených obcí. Samozřejmě i později 
jsme se nažili pomáhat, třeba v Moravské 
Nové Vsi díky naším plastovým talířkům, 
které jsme dle aktuální potřeby nakupovali, 
se najedlo hodně místních i pomáhajících 
dobrovolníků. Hlavně jsme si ale všichni 
uvědomili, jak se život může během chvilky 
obrátit vzhůru nohama, a jak jsou naše 
životní jistoty pomíjivé.

Skládka
Už v jarním zpravodaji jsme vás informovali 

o přípravách rozšíření skládky, která se 
pomalu a jistě plní. Aktuálně se dokončuje 
biologické hodnocení rozšíření, na které 
naváže proces EIA, tedy posuzování 
vlivů stavby na životní prostředí. Snad 
vše proběhne bez potíží, brzy začneme 
budovat novou etapu a problematiku 
odpadů budeme mít vyřešenou na slušnou 
řádku let dopředu. Abychom vydrželi ještě 
déle (minimálně r. 2030), pořídili jsme si 

kontejnerové vozidlo zn. DAF i s přívěsem 
na navážení odpadu do spalovny. Prozatím 
jsme s vozem maximálně spokojeni, na trase 
Brno – Mutěnice jezdí 2x denně a někdy 
i v sobotu. Třeba v měsíci srpnu jsme odvezli 
rekordních více než 1000 tun směsného 
komunálního odpadu! Samozřejmě nám 
vše usnadnila osoba řidiče vozidla, tedy 
Jirky Holešínského. Ten dříve jezdil na 
stejné trase pro TESPRU Hodonín, takže 
odpadly jakékoliv porodní bolesti a od 
začátku jedeme takříkajíc na plný výkon. 
Bohužel nás nyní čeká pravidelná podzimní 
odstávka ve spalovně. I z toho je jasně 
patrné, že ani spalovna není spásonosná 
a existence skládek je pořád nejen vítaná, 
ale hlavně nutná! Odpadu je pořád spousta 
a stát bohužel prozatím nepřišel s řešením, 
jak odpad efektivněji využít. Prozatím 
jenom díky zvýšeným poplatkům zdražil 
jeho příjem na skládku, což se týká bohužel 
i obce Mutěnice, která jako majitel pozemků 
už s účinností nového zákona o odpadech 

Nový čelní kolový nakladač DOOSAN nahradí dosluhující CASE.
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od 1.1.2021 není od základního poplatku 
za uložení osvobozena, jak tomu bylo 
dříve, ale musí jej v plné výši zaplatit, aby 
jej pak většinu (80%, tedy 400,- Kč/t) od 
SFŽP dostala zaplacený zpět. Takový malý 
Kocourkov se nám tady vyskytnul! 

Nejen s provozem skládky souvisí i naše 
další investice, kterou je pořízení čelního 
nakladače DOOSAN DL200-5 za cenu 
3.230 tis. Kč (viz foto). Ten nahradí již 
dosluhující nakladač zn. Case, který jsme 
pořídili v r. 2007. Nový stroj je nejen větší, 
ale také výkonnější, tišší a úspornější. 
Nakladač využíváme nejen na skládce, ale 
i na kompostárně, překladišti a na skládce 
suti a recyklátů. Po pořízení zametače v r. 
2019 a stroje Multicar o rok později je to 
spolu s vozem DAF další výrazná investice 
do strojního vybavení společnosti. Snažíme 
se myslet na budoucnost, abychom plnili 
zejména potřeby občanů i další spoustu 
let. Tato strategie by nefungovala bez 
pochopení členů Rady obce Mutěnice 
a členů dozorčí rady společnosti. Ta se 
po posledních komunálních volbách v r. 
2018 zeštíhlila na 5 členů (dříve 9 nebo 10), 
ale rozhodně to nebylo na úkor efektivnosti 
ani výkonnosti. Jako jednatel společnosti 
vidím velký zájem všech členů vedení, 
kterým jde o jednu a tu samou věc, o kterou 
se snažíme v naší firmě již více než 20 let. 
Využít potenciálu společnosti a zdrojů 
k maximálně možnému přínosu nejen 
obci samotné, ale hlavně jejím občanům. 
Dlouhodobé výsledky firmy a hlavně z toho 
plynoucí příjmy obce, to snad jednoznačně 
potvrzují.

Čistírna odpadních vod
Mimo zmíněné investice jsme ještě na 

ČOV pořídili nový odvodňovací šnekový 
lis kalů (viz foto). Doposud jsme využívali 
služby mobilní odstředivky. Bohužel kalů 

pořád přibývá a náklady na jeho úpravu 
a zpracování se neustále zvyšují. Proto 
jsme využili nabídku společnosti MIVALT 
s.r.o. Brno a toto zařízení v hodnotě 
1 466 tis. Kč jsme pořídili. Nejsme již tedy 
vázáni na služby externího dodavatele 
a zpracovávat kal tak můžeme průběžně. 
Návratnost očekáváme v horizontu několika 
málo let (3-4). Na rozdíl od pořízení výše 
uvedených strojů jsme na toto zařízení 
nečerpali úvěr, ale využili jsme vlastní 
naspořené prostředky. 

Závěrem bych chtěl popřát občanům 
Mutěnic krásný a snad i slunný podzim 
a vinařům bohatou úrodu. A slibujeme Vám, 
že mláto budeme odvážet i letos.

Petr Blaha, jednatel
Skládka Hraničky, spol. s r.o.

Nový lis kalu na ČOV
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ZO Mutěnice bere na vědomí

XIX./2021Z/10 zprávu kontrolního výboru 
o provedené průběžné čtvrtletní finanční 
kontrole v souladu se Směrnicí obce č. 
3/2021.

XIX./2021Z/11 Výroční zprávu o hospodaření 
Základní a Mateřské školy Mutěnice za 
rok 2020

XIX./2021Z/13 opatření k nápravě zjištěných 
chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě 
o výsledku přezkoumání hospodaření 
ze dne 6.5.2021 zpracované firmou 
DANĚ&AUDIT s.r.o.

XIX./2021Z/16 závěrečný účet DSO Mutěnka

XIX./2021Z/17 závěrečný účet DSO VITIS

XIX./2021Z/18 změnový list č. 1 a změnový 
list č. 2 - oprava povrchů komunikace 
– Mutěnice

ZO Mutěnice schvaluje

XIX./2021Z/1 program XIX. veřejného 
zasedání ZO, návrhovou komisi, 
ověřovatele zápisu a zapisovatele.

XIX./2021Z/3 Smlouvu o zřízení věcného 
břemene - služebnosti inženýrské sítě 
mezi Obcí Mutěnice a NET4GAS, s.r.o. 
Na Hřebenech II 1718/8, Praha - Nusle 
- podzemní vedení vysokotlakého 
plynovodu úsek TU 157 Tvrdonice-TU 
160 Bukovany, pozemky p.č. 12886, 

Usnesení zasedání č. XIX. ZO Mutěnice
konané dne 22. 6. 2021 

p.č. 12889, p.č. 13171, p.č. 13562 v k.ú. 
Mutěnice za úplatu 15 180,-Kč bez DPH.

XIX./2021Z/4 Smlouvu o zřízení věcného 
břemene HO-014330066545/004 mezi 
Obcí Mutěnice a EG.D, a.s. Brno - úprava 
NN Miklík - pozemek p.č. 1/6 v k.ú. 
Mutěnice za cenu 1200,-Kč bez DPH.

XIX./2021Z/5 Smlouvu o zřízení věcného 
břemene HO-014330073428/002-MDP 
mezi Obcí Mutěnice a EG.D, a.s. Brno 
- rozšíření NN Zimola - pozemek p.č. 
13780 v k.ú. Mutěnice za cenu 2000,- Kč 
bez DPH.

XIX./2021Z/9 rozpočtové opatření č. 4/2021 
- zvýšení příjmů o 10 259 500,-Kč 
a zvýšení výdajů o 5 828 100,-Kč. Po 
provedení rozpočtového opatření budou 
příjmy činit 70 218 200,-Kč a výdaje 
125 616 200,-Kč.

XIX./2021Z/12 závěrečný účet obce Mutěnice 
za rok 2020 a zprávu o přezkoumání 
hospodaření obce s výhradou zjištěných 
chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě 
o výsledku přezkoumání hospodaření ze 
dne 6.5.2021 zpracované firmou DANĚ 
a Audit s.r.o.

XIX./2021Z/14 firmu DANĚ&AUDIT s.r.o. 
k provedení přezkoumání hospodaření 
za rok 2021

XIX./2021Z/15 účetní závěrku Obce 
Mutěnice ke dni 31.12.2021 s výsledkem 
hospodařen í  z  běžné  č innos t i 
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27 466 775,25 Kč a z hospodářské 
činnosti 2 016 476,82 Kč. Hospodářský 
výsledek bude převeden na účet 432 
- Výsledek hospodaření předchozích 
účetních období

ZO Mutěnice pověřuje

XIX./2021Z/6 radu obce, aby těsně před 
zahájením dražby pozemku p.č. 
13826 v k.ú. Mutěnice, stanovila částku 
nejvyššího možného příhozu ze strany 
obce Mutěnice Vytvořeno v aplikaci 
UZOb. strana 2 / 2

ZO Mutěnice souhlasí

XIX./2021Z/8 s technickými podmínkami 
uvedenými v bodě A. dopisu Správy 
železnic č.j. S058945/2020-O31 ze dne 
1.6.2021

ZO Mutěnice odkládá

XIX./2021Z/2 rozhodnutí o MPZ obce 
19/2021

ZO Mutěnice prohlašuje

XIX./2021Z/7 že Obec Mutěnice, jako 
budoucí nabyvatel části pozemku p.č. 
6519/6 v k.ú. Mutěnice,přebírá spolu 
s nabývaným majetkem i případné 
ekologické závazky s tímto majetkem 
spojené, bere na sebe povinnost 
plynoucí z jejich odstraňování a nebude 
od prodávajícího požadovat jejich 
náhradu.

Usnesení zasedání č. XX. ZO Mutěnice
konané dne 6. 9. 2021 

ZO Mutěnice bere na vědomí

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

XX./2021Z/27 informaci MěÚ Hodonín, 
odbor rozvoje města č.j. MUHOCJ 
54386/2021 ze dne 18.8.2021 o odmítnutí 
návrhu na pořízení změny územního 
plánu - předkladatelé Pavel a Blanka 
Skočíkovi, Mutěnice, Dubňanská 627.

ZO Mutěnice schvaluje

XX./2021Z/1 program XX. veřejného jednání 
ZO, návrhovou komisi, ověřovatele 

zápisu a zapisovatele.

XX./2021Z/3 Dodatek č. 2 ke Smlouvě 
o dílo na akci „Přístavba a stavební 
úpravy budovy tě locvičny u ZŠ 
Mutěnice“ XX./2021Z/4 MPZ obce č. 
25/2021 - výkup id. 1/2 pozemku p.č. 
6624/34 v k.ú. Mutěnice za cenu 650,- 
Kč/m2 na základě nabídky paní Zálejské, 
bytem Hýskov 

XX./2021Z/5 MPZ obce č. 22/2021 - prodej 
pozemku p.č. 10207/1 v k.ú. Mutěnice za 
cenu dle znaleckého posudku 15 560,-
Kč, p. Zikmundovi, bytem Plzeň
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XX./2021Z/6 MPZ obce č. 23/2021 - prodej 
p.č. 10207/3 v k.ú. Mutěnice za cenu 
dle znaleckého posudku 8 850,-Kč, paní 
Svobodové, bytem Mutěnice

XX./2021Z/7 MPZ obce č. 20/2021 - prodej 
pozemku p.č. 357/4 v k.ú. Mutěnice za 
cenu dle znaleckého posudku 24 150,-Kč 
manželům Blahovým, bytem Mutěnice

XX./2021Z/8 hlasování o prodeji pozemku 
parc.č. 8726 aklamací

XX./2021Z/9 MPZ 30/2021 - prodej pozemku 
p.č. 8726 v k.ú. Mutěnice za nabídnutou 
cenu 150.000,-

XX./2021Z/10 návrh, aby se o nižší nabídce 
pana Spěváka nehlasovalo

XX./2021Z/11 MPZ obce č. 32/2021 - prodej 
pozemku p.č. 10794 v k.ú. Mutěnice 
za nabídnutou cenu 100.000,-Kč panu 
Jaroslavu Tesaříkovi, Mutěnice

XX./2021Z/13 MPZ obce č. 34/2021 
- prodej pozemků p.č. 9927 a p.č. 
9928 v k.ú. Mutěnice za nabídnutou cenu 
103.800,-Kč manželům Luboši a Martině 
Zimolkovým, Mutěnice

XX./2021Z/15 MPZ obce č. 19/2021 - prodej 
pozemku p.č. 1361 v k.ú. Mutěnice 
za nabídnutou cenu 1.401.000, -
Kč manželům Nikol  a  Jakubovi 
Kundratovým, Mutěnice

XX./2021Z/16 MPZ obce č. 45/2021 - prodej 
pozemku p.č. 2097/1 v k.ú. Mutěnice za 
cenu dle znaleckého posudku 8320,-Kč 
paní Eimutové, bytem Hodonín

XX./2021Z/17 Smlouvu o zřízení věcného 

břemene mezi Obcí Mutěnice a SPP 
Storage, s.r.o., Dolní Bojanovice č.p. 
891 na pozemek p.č. 7896 v k.ú. 
Mutěnice za cenu 4 700,-Kč/rok vč. DPH.

XX./2021Z/18 Smlouvu o zřízení věcného 
břemene mezi Obcí Mutěnice a EURONA, 
s.r.o. Lhota za Červeným Kostelcem 261, 
Červený Kostelec - pozemky p.č. 6347/2, 
p.č. 6347/1 a p.č. 13651 v k.ú. Mutěnice 
za cenu 1000,-Kč

XX./2021Z/19 Smlouvu o zřízení věcného 
b ř e m e n e  m e z i  O b c í  M u t ě n i c e 
a Vodovody a kanalizace Hodonín a.s., 
Purkyňova 2933/2, Hodonín - pozemek 
p.č. 12886 v k.ú. Mutěnice za cenu 825,-
Kč vč. DPH.

XX./2021Z/20 Smlouvu o smlouvě budoucí 
o zřízení VB č. HO-001040019574-ELIG 
mezi Obcí Mutěnice a EG.D , Lidická 
36, Brno - pozemek p.č. 1213/1 a p.č. 
1275/46 v k.ú. Mutěnice za cenu 9500,- 
Kč bez DPH.

XX./2021Z/21 Smlouvu o zřízení VB č. 
HO-14330068664/001-MDP mezi Obcí 
Mutěnice a EG.D, a.s., Lidická 36, Brno - 
pozemek p.č. 1809/1 a p.č. 1824/1 v k.ú. 
Mutěnice za cenu 1000,-Kč bez DPH.

XX./2021Z/22 Smlouvu o zřízení VB č. HO 
- 014330062355/002-MDP mezi Obcí 
Mutěnice a EG.D, a.s. Lidická 36, Brno 
- pozemky p.č. 70/1, p.č. 70/4 a p.č. 
71/1 v k.ú. Mutěnice za cenu 1000,-Kč 
bez DPH.

XX./2021Z/23 Smlouvu o zřízení VB č. HO 
- 014330068414/001-MDP mezi Obcí 
Mutěnice a EG.D, a.s. Lidická 36, Brno - 
pozemky p.č. 162/23 a p.č. 6885/17v k.ú. 
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Mutěnice za cenu 1000,-Kč bez DPH.

XX./2021Z/24 Smlouva o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene č. HO-
001030036456/003-RGV mezi

Obcí Mutěnice a EG.D, a.s., Lidická 36, Brno 
- pozemek p.č. 13978 v k.ú. Mutěnice

XX./2021Z/26 rozpočtové opatření č. 
5/2021 - navýšení příjmů o 3 484 800,-Kč 
a navýšení výdajů o 3 689 000,- Kč. Po 
provedení rozpočtového opatření budou 
příjmy ve výši 73 703 000,- Kč a výdaje 
129 305 200,-Kč.

ZO Mutěnice pověřuje

XX./2021Z/25 Radu obce stanovením 
nejvyššího příhozu v dražbě pozemků 
id. 1/3

• pozemek parcelní číslo 8301 – orná půda 
o výměře 2718 m2

• pozemek parcelní číslo 8549 – lesní 
pozemek o výměře 2034 m2

• pozemek parcelní číslo 11696 – ostatní 
plocha o výměře 1924 m2

• pozemek parcelní číslo 12447 – orná půda 
o výměře 4036 m2

• pozemek parcelní číslo 12448 – ostatní 
plocha o výměře 1389 m2,

ZO Mutěnice rozhoduje

XX./2021Z/28 Zastupitelstvo obce Mutěnice 
na základě podkladů předložených 
pořizovatelem, tedy Městským úřadem 
Hodonín, odborem rozvoje města 

po projednání: I. rozhoduje podle 
ustanovení § 46 odst. 3 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů

schválit návrh na pořízení změny Územního 
plánu Mutěnice uvedený v příloze tohoto 
materiálu pod pořadovým číslem 1,

schválit návrh na pořízení změny Územního 
plánu Mutěnice uvedený v příloze tohoto 
materiálu pod pořadovým číslem 2,

schválit návrh na pořízení změny Územního 
plánu Mutěnice uvedený v příloze tohoto 
materiálu pod pořadovým číslem 3,

schválit návrh na pořízení změny Územního 
plánu Mutěnice uvedený v příloze tohoto 
materiálu pod pořadovým číslem 4,

schválit návrh na pořízení změny Územního 
plánu Mutěnice uvedený v příloze tohoto 
materiálu pod pořadovým číslem 5,

ZO Mutěnice stanovuje

XX./2021Z/29 že schválené návrhy na 
pořízení změny Územního plánu 
Mutěnice budou řešeny v rámci 
připravované změny č. 2 Územního plánu 
Mutěnice, která je pořizována na základě 
zprávy o uplatňování územního plánu. 
Nedílnou součástí tohoto usnesení 
je příloha Stanovisko pořizovatele 
k návrhům na změny Územního plánu 
Mutěnice.

ZO Mutěnice stahuje

XX./2021Z/12 z jednání MPZ obce č. 
33/2021 - nebyla podána žádná nabídka
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XX./2021Z/14 z jednání MPZ obce č. 
35/2021 - nebyla podána nabídka

Výsledky projednávání ,  které byly 
zamítnuty:

Zastupitelstvo obce Mutěnice schvaluje 
hlasování  o MPZ č.  31,  32,  33, 
34 a 35/2021 aklamací

Zastupitelstvo obce Mutěnice schvaluje 
MPZ obce č. 31/2021 - prodej pozemků 
p.č. 10851 a p.č. 10853 v k.ú. Mutěnice 

za nabídnutou cenu 70.199,-Kč panu 
Janu Martincovi, Mutěnice

Zastupitelstvo obce Mutěnice pověřuje 
starostu a místostarostu vytipováním 
vhodných pozemků v majetku obce 
k dlouhodobému pronájmu za účelem 
výsadby vinic, sadů a zemědělské 
činnosti a stanovením pravidel nebo 
podmínek pronájmu.

Názory našich zastupitelů

Vážení spoluobčané,
Chtěl bych se vyjádřit k některým 

bodům jednání ZO ze dne 6.9. Velkou část 
programu jsme strávili projednáváním tzv. 
MPZ ohledně prodeje obecních pozemků, 
na kterých již někdo hospodaří a má 
zájem si je odkoupit. Tato problematika 
je velmi složitá. Tomu také odpovídala 
dlouhá a věcná debata. Už dříve zazněly 
názory, že by pro obec bylo nejlepší obecní 
pozemky zájemcům pouze pronajímat. 
Třeba na 30 let, aby mohly zůstat v majetku 
obce. Myslím si, že bychom se obecního 
majetku neměli zbavovat, ale na druhou 
stranu chápu, že pokud někdo bude 
hospodařit, bude chtít investovat a starat 
se o své vlastnictví. I proto jsem přihlížel 
v nabídkách na cenu, a také na to, zda je 
zájemce Mutěňák. Bohužel není možné 
zavděčit se všem. V případě nabídky vyšší 
ceny bychom měli k tomuto přihlížet. 
Uvidíme, jak se nám do budoucna podaří 
tuto problematiku vyřešit.

V bodu různém jsme řešili stížnost 
na letní noc s rádiem JIH a skupinou 
Verona, na jejímž pořádání jsem se podílel.  
S příchodem letní sezóny se rozpoutává 
debata některých občanů, kterým vadí 
hluk z amfiteátru Pod Búdama. Celý svůj 
profesní život se zabývám pořádáním těchto 
akcí a vím, že téměř žádný z pořadatelů 
nedokáže, aby hudba z produkce nebyla 
slyšet. U reprodukované hudby je problém 
o to větší, protože basové reprobedny jsou 
slyšet nejvíce. Hudbu pouští DJ bez zvukaře, 
který by ho jinak mohl korigoval, jako tomu 
je při koncertech kapel. V letošním roce se 
uskutečnilo v amfiteátru několik hudebních 
akcí, které byly zaměřeny především na 
tradiční folklór a byly velmi vydařené.  
Z tohoto důvodu bylo v mém dobrém 
úmyslu připravit hudební událost s jiným 
hudebním žánrem. I přes nepřízeň počasí 
se akce vydařila a věřím, že splnila svůj 
účel. Nečekal jsem ovšem, že již týden před 
akcí budou stěžovatelé písemně urgovat 
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obec, ohánět se paragrafy a v den konání 
akce je v nočních hodinách telefonicky 
kontaktovat.  Nemám zájem zadávat příčinu 
těmto lidem. Proto jsem se rozhodnul, že 
akce tohoto typu pořádat v amfiteátru již 
nebudu. Pokud někoho reprodukovaná 
hudba z této mé jediné akce rušila, touto 
cestou se mu omlouvám. V okolních 
obcích vás v příštím roce bude čekat opět 
zajímavý hudební program s rádiem JIH, 

takže zájemci si o své nepřijdou. Věřím, že 
se časem najde způsob, abychom mohli 
takovou akci uspořádat i v Mutěnicích. 
V okolních obcích a městech to bez 
problémů jde. Závěrem všem přeji krásný 
podzim a vinařům co nejvíce sluníčka 
a pěkného počasí do vinobraní. 

 
Marek Ištvánek
zastupitel obce

Historie

Kdo v posledních letech projížděl 
Karlínem, si nemohl nevšimnout změn 
statku, který se nachází na jeho konci 
a který v posledních letech nevypadal 
moc vábně. Obnovu objektů provádí 
společnost Fides Agro, jejímž jednatelem 
a organizátorem obnovy je mutěnický 
občan MVDr. Ivo Paulík. Proto jsme mu 
položili několik otázek:

Proč zrovna tento statek? Co vás k tomu 
vedlo?

Čiré bláznovství a několik racionálních 
důvodů. Když projíždíte naší krajinou, tak 
na začátku nebo na konci kdejaké dědiny 
vidíte ruiny zemědělských objektů. Dnes 
už nemá cenu diskutovat, kolik jsme měli 
zachovat skotu, prasat atd. Ale vezměte si 
zrovna statek Karlov. Dvůr Karlov, jak se mu 
také říká. Sice nemá tak dlouhou historii 
jako některé jiné zemědělské objekty 
u nás, nicméně jeho minulost je poučná 
a někdy dost zlá. Kdo ji nezná, vidí jen pár 
starých baráků. Když se oprostíme od 
klišé o zlém feudálovi, který podobně jako 

Trochu utajený statek

pozdější kapitalista ze všech sil vykořisťoval 
poddané a později pracující, a představíme 
si spíše hospodáře, vznikne jiný obraz. 
V historii statku se velmi důležití hospodáři 
našli hned čtyři. Zakladatelem se roku 
1792 stal Alois I. z Liechtensteina, majitel 
tehdejšího ždánického panství. Půda v okolí 
obce tehdy nebyla zrovna obdělávána 
a pro potahy ploužícími se z Násedlovic to 
bylo daleko. Později byly postaveny selské 
a chalupnické domy.

Alois pojmenoval dvůr po své manželce 
Charlottě Charlottenfeld. To znělo místním 
příliš cizokrajně, a tak dvůr přejmenovali na 
Karlov a obec na Karlín.  Alois I. (1759–1805) 
se na svých cestách seznámil s novými 
postupy v chovech hospodářských zvířat 
a pěstební činnosti a také s těmito poznatky 
seznamoval tehdejší sedláky. Založení 
Karlovského statku však bylo pouze 
okrajovou činností knížete. Kromě jiného 
bylo jeho asi nejvýznamnějším počinem 
založení lednického zámku a okolního 
areálu. V jeho výstavbě pokračoval jeho 
bratr Jan I. Josef. Manželství Aloise 
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a Charlotty bylo bezdětné, a proto bylo 
Janovi předáno vedení rodového panství. Za 
zmínku stojí i účast lichtenštejnských v bitvě 
u Slavkova. Na jedné straně se díky naprosto 
diletantskému vedení bitvy připletli do cesty 
postupující ruské armádě a Napoleon 
využil nastalého zmatku. Na druhé straně 
si sám kníže Jan I. Josef vysloužil uznání za 
podporu ústupu spojenců, čímž zabránil 
ještě vyšším ztrátám. V této době měl statek 
několik budov, z nichž se zachovala pouze 
bývalá stáj pro tažné voly, později stáj pro 
býky, koně a dnes galerie. Pozoruhodný je 
i dům postavený v roce 1907 jako bytový 
dům pro dělníky, neboť přesně stejných 
domů je v okolí několik, například budova 
stavebnin v Násedlovicích. Nikdy jsme mu 
nevěnovali větší pozornost. Starší lidé si 
jej ještě pamatují jako bytový dům, mladší 
už jenom jako drůbežárnu. Zbořit jej 
a postavit na jeho místě nový by určitě nebyl 
problém, kdybychom nic nevěděli o dalších 
pozoruhodných mužích, totiž synovi Jana I. 
Aloisovi II., který přestavěl zámek v Lednici 
a pokračoval v hospodářských reformách, 
ale hlavně jeho synovi Janovi II. Kníže Jan 
II., zvaný také Dobrotivý, (1840–1929), se 
nejvíce činil ve správě vlastních statků 
a udělal hodně pro zlepšení postavení 
zaměstnanců. Př ík ladem může bý t 
Lichtenštejnská úrazová pojišťovna. Založil 
také několik ovocnářsko-vinařských škol 
a školu lesnickou. Pro tuto činnost byl velmi 
oblíbený, a proto také přízvisko Dobrotivý. 

Po první válce byl majetek zabaven 
a Karlov byl jako zbytkový statek prodán. 
Po zadlužení jakýmsi právníkem se statek 
stal majetkem rodiny Pochylých. Přes 
krizi, požár rodinného domu, se panu 
Alfonsu Pochylému (nepochybně nesmírně 
znalému a pracovitému sedlákovi) podařilo 
postavit statek na nohy, a dokonce vytvořit 
velmi pokrokové hospodářství. Tedy něco 

jako zakladatel nové a ovšem odlišné 
linie. Bohužel konec války se stal pro 
rodinu nesmírně tragickým a následná 
kolektivizace k tragédii jenom přispěla 
a o žádné dynastii se už mluvit nedalo. 
O historii by se dalo ještě dlouho vyprávět. 
Jedno je jisté. Nikdy v minulosti (ani 
po válkách, ani po kolektivizaci) statek 
nevypadal tak bídně jako v roce 2016. 
Nedalo se na to dívat a dnes už by třeba 
stáj s unikátní klenbou neexistovala. Tak to 
byl ten hlavní důvod.

A další důvody? Máte farmu skotu 
a ten z valné části republiky, a především 
z okresů Hodonín, Břeclav a Hradiště 
z velké části vymizel. 

Představa, že půda, kterou kolem sebe 
vidíme, je půda původní, je omyl. Půda 
vzniklá žďářením lesů je chudá. To, co 
kolem sebe vidíme, a o čem tolik různých 
aktivistů rádoby zasvěceně hovoří, vzniklo 
staletou dřinou sedláků. Nekonečným 
oráním a hnojením a oráním a hnojením. 
Dnes registrujeme ztrátu organické hmoty 
v půdě, která se zprvu neprojevovala 
snížením úrodnosti. Ale to už neplatí. 
Nejkvalitnější hnůj vzniká chovem skotu 
na hluboké podestýlce. Bohužel je také 
nejpracnější a nejdražší. My na krmení 
našich jalovic potřebujeme asi 80 hektarů 
a k tomu slámu ze 150 ha. Naše roční 
produkce hnoje je 3600 tun, dokážeme 
tedy velmi dobře vyhnojit okolo 300 ha. Ze 
začátku to byla přímo tragédie, hnůj nikdo 
nechtěl. Dneska už je situace jiná, část hnoje 
prodáme drobným zemědělcům a menším 
i velkým vinařům. Větší část využívají okolní 
zemědělské podniky. Chtěl bych jenom 
podotknout, že přes všechny kecy se ti, 
kteří hnojí pole slamnatým hnojem, s valnou 
podporou státu nesetkávají. Předělat 
původní výkrmnu na stáj pro dojnice by 
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bylo velmi komplikované a investičně 
náročné. Tak jsme ji zrekonstruovali na 
výkrmnu jalovic, ale tak, aby poskytovala 
zvířatům prostor, vzduch a pohodlí, což 
nám potvrzují dosažené výsledky.

Šlo tedy o rekonstrukci jedné stáje?
To by bylo příliš jednoduché. Museli 

jsme areál oplotit, obnovit elektrické 
vedení, rozvody vody, cesty, opravit silážní 
žlaby, všechny střechy, zapustit jímky 
na silážní šťávy a močůvku, zbořit starý 
kravín. Do jedné z budov jsme vrátili chov 
drůbeže, konkrétně nosnic, a v nejstarší 
budově jsme po rekonstrukci a sanaci 
zřídili fotografickou galerii. K tomu je třeba 
započítat nákup strojů a je jasné, že bez 
podpory mateřské firmy a velkého úsilí by 
se to nepovedlo.

A k čemu to všechno?
Chtěli jsme dokázat, že se dá tzv. 

velkochov provozovat bez negativního 
vlivu na okolí, nebo spíše v jeho prospěch. 
Dnes na farmě chováme 350 nosnic 
na podestýlce s výběhem. Nechceme 
tomu dávat nějaké hloupé reklamní názvy 
o šťastných slepicích, ale nosnice jsou 
v pořádku. K tomu chováme ještě selské 
brojlery. Ti jsou pomaleji rostoucí, dosahují 
váhy 2,5 – 3 kg a po upečení zůstane 
pořádný kus masa, nikoliv pouze kostěné 
šasi. Kapacita produkce vajec i brojlerů je 
omezena vyhláškou a prodávat můžeme 
jenom konečnému spotřebiteli, nikoliv 
tedy třeba do restaurací. Prodáváme 
je tedy v našem faremním obchůdku 
a je to doplňující příjem. Stejně tak jako 
česnek, cibule, brambory a jiné výpěstky 
ze zahrady. Dost lidí si zvyklo k nám jezdit 
a my se chlubíme tím, že prodáváme jen to, 
co sami jíme.

Vysadili jsme asi 100 ovocných stromů, 

hlavně starých odrůd. Já vím, že rodí 
pozdě, ovoce kolikrát chutná hůř nebo není 
tak hezké. Ale připojili jsme se k trendu 
obnovy starých a mnohdy neoprávněně 
opomíjených odrůd. A proč nemít jabloně 
jako Jadernička moravská, Panenské 
české, Matčino, Kavyl červený, Malinové 
hornokrajské, Řehtáč soudkovitý, kožuchy 
nebo třeba Zlatá reneta. A proč nemít 
hrušně Krvavky, Solanky nebo Děkanky? 
Bohužel se kvůli suchu neujaly desítky 
keřů, které měly sloužit jako potrava pro 
ptáky. No a k tomu je na farmě rozvěšeno 
40 budek, takže ročně zahnízdí mnoho 
konipasů, sýkorek, rehků. Letos je méně 
vlaštovek a jiřiček, ale mladé vyvedly 
všechny tři páry poštolek a dva druhy 
sov. Prakticky všechnu vodu ze střech 
zachytáváme v nádržích. Tak si myslíme, 
že farma je docela ekologická.

Skot je však spojován s produkcí 
skleníkových plynů, tak to moc ekologické 
není. Ne?

Jasně. Velké téma a zase na dlouhou 
diskusi. Takže, všechna zelená hmota 
na Zemi se promění na kysličník uhličitý. 
Mohou to udělat bakterie, houby, všichni 
býložravci, člověk. Ostatně největším 
producentem CO2 z živočichů jsou ti 
odporní termiti. Ale vážně. Skot produkuje 
okolo 2 % celkových skleníkových plynů 
a jeho podíl, na rozdíl od průmyslu a dopravy, 
obě odvětví tvoří 60%, klesá. Vždyť ubývá 
přežvýkavců. V USA bylo kolem 80 milionů 
bizonů a dnes je tam 9,5 milionu krav. 
Naším problémem není ,,mladý kysličník 
uhličitý“, tedy ten, který se každý rok 
přemění na organickou hmotu v moři i na 
souši a zase zpět na CO2. Problémem 
je, že rychle uvolňujeme CO2 vázaný po 
miliony let ve fosilních palivech. A ten naše 
planeta neumí zpracovat. Ale neznamená 
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to, že se tím zemědělství z problému 
vymaní stejně tak, jako ostatní odvětví. 
Jako obvykle, čteme a slyšíme mnoho 
nezasvěcených komentářů. Je potřeba se 
na věci dívat z hlubšího pohledu, a hlavně 
řešení navrhovat, nikoliv všechno zavrhovat.

A plány do budoucna?
V podstatě stavebně jsme hotovi. 

Nosným programem je a bude výkrm 
jalovic. Teď kromě faremního obchůdku 
rozšiřujeme prodej výrobků z naší bio farmy 
na Vysočině a také některých vybraných 
sýrů, které s naší pomocí vyrábějí na Hané 
z plnotučného mléka. V budoucnu chceme 
zpracovávat ovoce sušením a lyofylizací. 
Takže už teď máme v nabídce sýry, bio 
jogurt, zákys, tvaroh, vajíčka, drůbež, 

česnek atd. Jedním z cílů bylo udělat z farmy 
také jakési kulturní a naučné centrum 
včetně galerie. To nám bohužel překazil 
covid, a tak teprve letos znovu otevřeme 
galerii s cca 80 fotografiemi. Část z nich je 
současně na výstavě na Ostravsku.

 
Zemědělcům jsou často vyčítány tučné 

dotace. Pomohly vám při rekonstrukci?
Nepomohly. Nedostali jsme ani korunu 

a ani korunu nedostáváme a nejspíš už 
ani nedostaneme. Musíme si pomoci sami 
a možná by si mnohem více sami mohli 
pomáhat i ti o hodně bohatší. Ale to by bylo 
další příliš velké téma.

MVDr. Dušan Horák

Školství

Ředitelka školy: 
Mgr. Marie Kujová
Zástupce ředitelky ZŠ: 
Mgr. Hana Lenertová
Vedoucí učitelka MŠ: 
Mgr. Gabriela Kujová
Vedoucí vychovatelka ŠD, ŠK:  
Dagmar Pochopová
Hospodářka školy: 
Marta Jetelinová
Vedoucí stravování: 
Jana Zálešáková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MUTĚNICE
ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Počet tříd: 5 / Počet dětí: 107 

Třída Sluníčka
Bc. Zlatuše Bírešová / Adriana Buchtová
Třída Kuřátka
Mgr. Gabriela Kujová / Romana Kotásková
Třída Motýlci
Zuzana Horváthová / Lenka Trávníková
Třída Berušky
Lenka Kůřilová / Michaela Urbánková
Třída Medvídci
Blanka Vaculovičová, DiS.
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Asistenti pedagoga 
Eva Flajzarová, Naděžda Ištvánková, 
Miroslava Vodáková

Základní škola 
Počet tříd: 18
Počet žáků: 298 + 4 v zahraničí

Třídní učitelé v jednotlivých třídách
0 Mgr. M. Vybíralová
I. A Mgr. G. Komínková
I. B Mgr. S. Křížová
II. A PaedDr. M. Roubíková
II. B Mgr. Z. Konečná
III. A Mgr. J. Hamšíková
III. B Mgr. I. Zajícová
IV. A Mgr. M. Pištěková
IV. B Bc. D. Zemánková
V. A Mgr. M. Labudová
V. B Mgr. J. Olexová
VI. A Mgr. B. Novotná
VI. B Mgr. M. Chrenková
VII. A Mgr. K. Václavovičová
VIII. A Mgr. L. Buchtíková
VIII. B Mgr. H. Lenertová
IX. A Mgr. L. Švédová
IX. B Mgr. P. Lacinová

Netřídní učitelé
Ing. Adriana Slížková, Bc. Eva Grdinová, 
Mgr. Zuzana Horáková, Bc. Nikola Šírová,
Bc. Zdeněk Forman, Mgr. Milan Kovář

Asistenti pedagoga
Lenka Grdinová, Šárka Martínková, Marce-
la Mokrušová, Blanka Varmužová, 
Michaela Navrátilová, Dana Koutná, Lucie 
Osičková

Učební plány a osnovy
Vzdělávání v 1. - 9. ročníku probíhá dle 
školního vzdělávacího programu „Škola 
pro všechny“. V mateřské škole vychází-

me ze školního vzdělávacího programu 
pro předškolní vzdělávání  „Korálky“. Oba 
školní programy vycházejí z Rámcových 
vzdělávacích programů pro daný stupeň 
vzdělávání.

Školní družina
Školní družina je školské zařízení výchovy 
mimo vyučování při Základní škole a Ma-
teřské škole Mutěnice. Zabezpečuje dětem 
odpočinek a zajímavé využití volného času. 
Činnost ŠD se realizuje ve třech odděleních 
pro žáky 1. – 4. ročníku. Její náplň vychází 
ze školního vzdělávacího programu „Volný 
čas aktivně“.
Celá činnost je doplněna dalšími volnoča-
sovými aktivitami, kterými jsou například 
projekty, soutěže, výlety atd.
Tři oddělení školní družiny navštěvují děti 
přípravné třídy a žáci z 1. – 3. tříd.

Vychovatelky
Dagmar Pochopová, Bronislava Prátová, 
Marcela Mokrušová

Školní klub 
Aktivity školního klubu vycházejí ze školní-
ho vzdělávacího programu „Volný čas ak-
tivně“. Cílem vzdělávání ve školním klubu je 
připravovat žáka pro život prostřednictvím 
volnočasových aktivit a vybavit je potřebný-
mi kompetencemi. Nabízíme žákům školy 
kroužky podle jejich výběru.
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Začátek školního roku 
Ředitelské volno 

Podzimní prázdniny 
Vánoční prázdniny 

Vydání vysvědčení za I. pololetí
Pololetní prázdniny 

Jarní prázdniny 
Velikonoční prázdniny

Vydání vysvědčení za II. pololetí
Hlavní prázdniny 

Začátek školního roku 2022/2023 
Zápis do prvních tříd

Zápis do MŠ
Pedagogické rady

Třídní schůzky, konzultace

Organizace školního roku 2020/2021

středa 1. září 2021
pondělí 27. září 2021
středa 27. října a pátek 29. října 2021
čtvrtek 23. 12. – pátek 31. 12. 2021
pondělí 31. ledna 2022
pátek 4. února 2022
pondělí 7. března – pátek 11. března 2022
čtvrtek 14. dubna 2022
čtvrtek 30. června 2022
pátek 1. července – středa 31. srpna 2022
čtvrtek 1. září 2022
duben 2022
květen 2022
11. listopadu 2021 • 20. ledna 2022 
21. dubna 2022 • 22. června 2022
16. září 2020 - TS • 11. listopadu 2021
6. ledna 2022 • 21. dubna 2022
2. června. 2022

Provoz školy
Ve všech budovách ZŠ a MŠ pracuje 

7 uklízeček, 1 školník a hospodářka. Ve 
školní jídelně se podílí na přípravě jídel 
5 kuchařek a 1 vedoucí stravování.

Všem dětem, žákům, rodičům i učitelům 

Mimoškolní činnost

Ve školním roce 2021 – 2022 budou při 
ZŠ Mutěnice v provozu 3 oddělení školní 
družiny, které navštěvuje celkem 82 žáků 
z 1.- 3. tříd a přípravné třídy.

Program jednotlivých oddělení vychází 
ze ŠVP s názvem „Volný čas aktivně“. 
Jednotlivá oddělení ŠD nabízejí dětem 
pravidelnou činnost, při které mají žáci 
možnost aktivního vyžití v oblasti sportovní 
a pohybové, výtvarné a pracovní, v dopravní 

výchově, literární, dramatické a společenské 
výchově. Součástí náplně práce ŠD jsou 
také činnosti odpočinkové a relaxační, 
nechybí ani příprava na vyučování, která 
probíhá formou her a soutěží. Věnujeme 
také pozornost prevenci negativních 
jevů a plánujeme i společné akce všech 
oddělení.

Jako v minulých letech bude v provozu 
též ranní družina, která funguje denně od 

přeji úplně normální a běžný školní rok, 
který si pamatujeme ze vzdálené minulosti. 
Ať je nový školní rok 2021-22 plný radosti 
a dobré nálady.

Mgr. Marie Kujová
ředitelka školy
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Chyběl týden do konce školního roku a naše dlouholeté pedagogické působení ve 
školství se blížilo k cíli. Poslední pohledy do tváří žáků, poslední zvonění, loučení 
s kolegy, se školou v Mutěnicích, poslední ohlédnutí i slzy dojetí. Nastal čas odejít 
do penze a začít užívat dnů bez pracovního shonu. 

Bohužel naše představy  se rozplynuly hned následující den. V ten den, kdy Moravu 
postihla  živelná pohroma  a my jsme se ocitli mezi těmi, kterým ničivé tornádo 
zkřížilo další životní plány. Beznaděj se střídala s nadějí i s projevy solidarity, 
kterých se nám dostávalo právě z Mutěnic. 

Děkujeme touto cestou za finanční, materiální, fyzickou i psychickou podporu. 
Děkujeme vám všem, kteří jste nás v této nelehké situaci podrželi a dodali nám 
odvahu vstát a jít dál. Rodičům - maminkám i tatínkům, našim žákům, kolegům 
i ostatním občanům Mutěnic. 
Vaší pomoci si nesmírně vážíme.

Marcela a Vladimír Stupavští

PODĚKOVÁNÍ ZA PODANÉ RUCE

6.15 hod. Děti jsou pak společně odváděny 
do školy na vyučování.

Do mimoškolních aktivit patří také 
pravidelná činnost zájmových kroužků. 
V letošním roce si žáci mohou vybrat 
z následujících: 

Keramická dílna
M. Labudová, D. Koutná
Polonéza
I. Vachová, B. Prátová
Seminář z českého jazyka
P. Lacinová
Seminář z matematiky
L. Buchtíková
Zdravé vařeníčko
B. Varmužová

Z důvodu rekonstrukce tělocvičny 
nemůžeme letos nabídnout pravidelnou 
činnost sportovně zaměřených kroužků.

Nově bychom letos chtěli nabídnout 
dětem i nepravidelnou mimoškolní činnost, 
která bude probíhat 2x týdně a bude 
určena dětem 1. stupně ZŠ pod vedením 
Š. Martinkové.

Žáci budou formou plakátu v prostorách 
šaten informováni o tom, jaká aktivita je pro 
ně v daný týden připravena, a podle zájmu 
se na ni přihlásí.

Věříme, že i tato forma činnosti si najde 
své místo v mimoškolním vyžití našich žáků.

Dagmar Pochopová
vychovatelka



18

Kultura

Pandemická situace se v Česku natolik 
zlepšila, že bylo nebo stále ještě je možné 
pořádat kulturní, sportovní a volnočasové 
akce.

Kulturní komise v tomto letním období 
zorganizovala dvě. Jednu pro děti, dětskou 
diskotéku a tradiční Mutěnické vinařské 
dny. Byla v plánu i další, koncert populární 
skupiny Rybičky 48, ale tento koncert byl 
předběžně přeložen na rok 2022. 

Dětská diskotéka se konala 18. července 
v Amfiteátru Pod Búdama. Krásné letní 
počasí přilákalo více jak stovku dětí. Když 
vezmeme v potaz ještě doprovod každého 
dítěte, tak byl amfiteátr velmi slušně 

Kulturní komise

zaplněn. A kdo přišel, nelitoval.
Agentura DIskoProDeti.cz připravila 

bohatý program, taneční hudbu, kterou 
mají děti rády, a hlavně ji znají. Dárečky 
dostávaly už při vstupu a další získaly při 
soutěžních programech. Protože to byla 
diskotéka, tak tancování jim zpříjemňovaly 
známé pohádkové postavičky jako sněhulák 
Oláfek, myška Minie, Super Mário, lev Alex 
a další.

Celá akce se podařila, děti odcházely 
s úsměvem na líci a rodiče spokojeni.

Ve dnech 3 -5. září se konaly tradiční 
Mutěnické vinařské dny. Akce, která 
se koná už více jak třicet let a skladba 
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programu je ve stejné režii. 
P á t e č n í  d i v a d e l n í  p ř e d s t a v e n í 

zajistil Divadelní spolek ze Slavkova 
u Brna. Přijel s veselohrou Když hrdličky 
cukrova ly.  Akční  komedie o dev í t i 
dámách a jednom padouchovi. Více než 
100 spokojených návštěvníků aplaudovalo 
výborným hereckým výkonům všech 
devíti představitelek stejným způsobem 
podvedených od jednoho sňatkového 
podvodníka.

Sobotní program začal průvodem 
účinkujících. Dění v Amfiteátru Pod 
Búdama bylo zahájeno scénkou Zarážání 
hory. I letos představitelé postav půdmistra, 
policajta, tetky, hotařa a radního Antoša 
vnesli do dialogů nové improvizace, které 
diváci ocenili potleskem. Potom šla po 
sobě vystoupení souborů z Mutěnic. 
Dětský folklorní soubor Mašlička a Sůček 
s cimbálovou muzikou Fanynka, předvedl 

své pásmo písní a tanečků. Na to, že děti 
téměř dva roky nemohly ani trénovat, tak 
se vedoucím podařilo dát dohromady 
dostatečný počet dětí a ty předvedly velmi 
dobré vystoupení včetně cimbálové muziky. 
Poděkování patří vedoucím Janě Ševčíkové, 
Katce Hubalíkové i Květce Svobodové. 
Nemalé poděkování patří dětem a hlavně 
jejich rodičům, kteří je vodí na zkoušky 
a chystají kroje.

Potom vystoupili mutěnští Mužáci. Za 
doprovodu CM Slovácko zazpívali pět 
písní z rozsáhlého repertoáru včetně dvou 
nových, které si na tuto slavnost připravili- 
Heja, hoja a verbuňk Když sem na tu vojnu 
narukoval. Děkujeme, chlapi!

Čejkovický mužský sbor Révokaz přijel 
do Mutěnic zazpívat asi po pěti letech. 
Přijelo jich sice pouze sedm, ale na kvalitě 
výkonu to nijak neubralo. Taky díky, chlapi.

Potom se uskutečnila dražba vín vinařů 
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z Mutěnic i okolí a tradičního obřího hroznu. 
Ten připravilo z odrůdy Solaris Vinařství 
Štěpánek s. r.o.  Za to děkujeme majiteli 
Petrovi Štěpánkovi. Dražby se ujal jako 
už několik let místostarosta Milan Mráz.  
Vydražená částka bude letos darována 
konkrétní rodině z Mikulčic, které tornádo 
poničilo nedávno postavený dům. Mají dvě 
malé děti a nechtějí být jmenováni. Dražba 
pěkně ubíhala, dražilo se 25 vín nebo 
kolekcí vín a již zmíněný hrozen.

Ten se pro zajímavost vydražil za 6 000 Kč. 
Celková částka k předání se vyšplhala na 
krásných 40 300,- Kč. Všem dražitelů patří 
obrovské poděkování za jejich štědrost!!

Po úspěšné dražbě byl na pódiu 
př iv ítán neméně úspěšný kolektiv - 

Jiří Pavlica s Hradišťanem.
První část jejich programu byla laděna 

v duchu vážné či alternativní hudby 
doplněné chorály ze staroslověnské 
liturgie. Druhá část se už nesla v lidovém 
a populárním žánru. Nechyběla ani známá 
píseň Modlitba za vodu…

Hezké sobotní odpoledne podpořili 
i místní vinaři ze spolku Búdy   burčákem 
a ochutnávkou svých vín. Večer se 
uskutečnila beseda u cimbálu s CM 
Slovácko ml. s primášem Petrem Maradou. 
Tato doprovázela i celý program, včetně 
scénky Zarážání hory. 

Neděle začala mší svatou, která byla 
sloužena v amfiteátru Otcem Františkem, 
a byla obětována za mutěnické vinaře 
a celou farnost. Po skončení mše sv. zajistili 
vinaři spolku Búdy malé občerstvení pro 
účastníky této mše.

Odpoledne od 16,00 hodin se nově 
uskutečnila další akce v rámci vinařských 
dnů, a to koncert Mladé muziky ze Šardic. 
Více jak třicet mladých muzikantů a zpěváků 
předvedlo nadšený a kvalitní výkon. Bylo to 
teprve druhé jejich vystoupení po roce 
a půl…

Celé kapele v čele s vedoucím Romanem 
Kohoutkem patří velký dík za pěkné nedělní 
odpoledne.

Mutěnické vinařské dny 2021 jsou 
minulostí. Zvláštní poděkování patří Blance 
Přidalové, která celý sobotní program 
moderovala a přispěla tím k hladkému 
průběhu akce. Pro zajímavost - celý třídenní 
program shlédlo téměř tisíc diváků.

Zachovejte i další roky přízeň této 
vinařské slavnosti, protože bez zájmu 
diváků nemá žádná pořádaná akce smysl. 
Děkujeme!

Vladimír Trávník
předseda kulturní komise
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Oprava varhan pokročila

Koncem července zahájila varhanářská 
firma pana Richarda Stehlíka práci na 
generální opravě varhan v místním kostele. 
Celková cena byla vyčíslena na 450 tisíc 
korun. V současné době je již vyčištěna 
většina z 1050 píšťal. Došlo ke kompletnímu 
očištění a konzervaci dřevěných částí 
varhanní skříně, kde jsou uloženy píšťaly. 
Byl dodán nový rejstřík flétny v ceně 80 tisíc 
korun a elektroventilátor v ceně 70 tisíc 
korun. 

Děkujeme všem, kteří do této chvíle 
opravu podpořili. Do dnešního dne se sešlo 
na účtu určeném pro opravu varhan asi 
150 tisíc korun. 

Předpokládané dokončení opravy 
je plánováno na první polovinu října. 
Farnost Mutěnice připravuje u příležitosti 
představení opravených varhan VARHANNÍ 
KONCERT, který proběhne v neděli 17. 
října v 17:00 hodin, a jehož výtěžek bude 
věnován na opravu varhan.

I dále prosíme o finanční příspěvek na 
opravu varhan na speciální bankovní účet 
020001-1440464399/0800 nebo osobně 
– složením darované částky v hotovosti 
u pana faráře Františka Putny. 

Josef Ilčík

Pohled na poškozené píštaly Vyčištěné píšťaliště osazené novým rejstříkem
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Stárci, krojovaná chasa a Obec Mutěnice 
Vás srdečně zvou na tradiční

ZAHRÁVÁNÍ HODŮ
Sobota 23. října 2021

PROGRAM:
15:30 Průvod od radnice k amfiteátru

20:00 Večerní zábava
K tanci a poslechu hrají DH Ištvánci

KATEŘINSKÉ 
HODY

20. - 23. listopadu 2021

Sobota 20. 11.
20:00 večerní zábava s kapelou Artemis 

Neděle 21. 11. 
14:00 průvod pro stárky

20:30 večerní zábava
K tanci a poslechu hraje DH Túfaranka a CM Stupava

Pondělí 22. 11.
15:30 průvod obcí

20:00 večerní zábava
K tanci a poslechu hraje DH Skaličané

Úterý 23. 11.
20:00 zábava s recesí domácí a přespolní chasy

K tanci a poslechu hraje DH Lácaranka
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Osobnosti a významné události Mutěnic

Prožili jsme náročné koronavirové období, 
kdy každý z nás pocítil dopady nejrůznějších 
omezení. Kromě rodinného života to pocítili 
všichni, kteří se angažují v nejrůznějších 
a k t i v i t ác h ,  a ť  u ž  s p o l e č e n s k ýc h , 
sportovních nebo kulturních. Členové 
Letopisecké komise tuto dobu pojali 
jako příležitost k samostudiu a sběru 
informací. Postupně jsme prošli mutěnické 
zpravodaje od těch nejstarších, načítali 
a shromažďovali informace o historii 
Mutěnic. Tyto poznatky chceme využít k naší 
činnosti. Chceme se zaměřit na průběžné 
informování o významných datech spjatých 
s Mutěnicemi, a to zejména na sociálních 
sítích.  Chceme, aby se historie obce více 
propojila s dnešním světem a aby důležité 

události byly stále připomínány. A nejen 
události. Z dostupných zdrojů jsme vybrali 
několik významných osobností, které žily 
a působily v Mutěnicích. Informace o nich 
jsme shrnuli do krátkých medailonků, 
které jsme umístili na webové stránky 
obce do záložky Informace o obci, 
Významní rodáci obce. Tak se určitě 
mrkněte! Naší snahou je, aby historie 
neskončila v propadlišti dějin, ale aby nás 
inspirovala, motivovala a abychom o našich 
významných osobnostech a stěžejních 
událostech Mutěnic věděli a mohli být na 
ně náležitě hrdí. 

Za Letopiseckou komis
Blanka Přidalová

Z výzkumu na zbrodských rybnících 

Na rybnících kousek od Mutěnic lze 
spatřit řadu zajímavých druhů živočichů, 
které jen tak někde nepotkáte. Stačí 
se vybavit lupou, fotoaparátem nebo 
dalekohledem, přibalit s sebou špetku 
trpělivosti a záhy se před vámi poodhalí 
tajuplný mikrokosmos hmyzu a pestrý svět 
ptáků. A právě ptákům se na Mutěnických 
rybnících dlouhodobě věnuje tým vědců 
z Ústavu biologie obratlovců AV ČR. Kromě 
výzkumu kukaček (viz podzimní číslo 
zpravodaje z roku 2016, str. 9) studujeme 
i tah ptáků. Každoroční migrace ptáků jsou 
fascinujícím přírodním úkazem. Odhaduje 
se, že jen mezi Evropou a Afrikou se 
každý podzim přesune více než 2 miliardy 
ptáků! Zjistit, kam přesně na sklonku léta 
mizí, kudy letí a co na zimovišti dělají 
ptáci, kteří na Mutěnických rybnících 

hnízdí, ale není vůbec snadné. 
Tradiční značení hliníkovými kroužky 

s unikátním číselným kódem má stále 
ve výzkumu ptáků své nezastupitelné 
místo, protože mj. slouží k jednoznačné 
identifikaci daného jedince (něco na 
způsob čísla občanského průkazu u lidí). 
To nám během zpětných odchytů poslouží 
ke zjištění meziroční věrnosti partnerovi 
nebo ke stanovení vzdálenosti od rodiště, 
na kterou se mladí ptáci usazují. Podobně 
lze z kroužkovacích dat odhadnout 
meziroční přežívání nebo podíl ptáků, 
kteří se na lokalitu přesídlili odjinud. 
K odhalení toho, kdy a kam daný jedinec 
na zimu letí, to ale bohužel nestačí. To je 
dáno tím, že se kroužkování ptáků v řadě 
jihoevropských zemí věnuje jen velmi 
málo lidí a v Africe téměř nikdo, takže 
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zpětných hlášení ze zahraničí je vskutku 
jako pověstného šafránu.

Proto jsme vybraným druhům ptáků na 
rybnících nasadili na záda geolokátory, 
miniaturní zařízení, která nám umožňují 
zjistit, kde zimují. Díky tomu dnes již např. 
víme, že rákosníci obecní od Mutěnic 
táhnou na svá zimoviště v subsaharské 
Africe dvěma odlišnými směry (někteří 
jihozápadním přes západní Středomoří, jiní 
jihovýchodním přes východní Středomoří). 
Rovněž jsme zjistili, že mutěničtí rákosníci 
velcí se během jedné zimy často přesouvají 
v rámci tropické Afriky mezi dvěma až třemi 
zimovišti v závislosti na tom, jaké vlhkostní 
podmínky kde panují. Pokud daný mokřad 
vyschne, přesunou se na jinou lokalitu, 
často vzdálenou stovky kilometrů. Loni 
jsme nově vybavili některé rákosníky velké 
miniaturními GPS záznamníky (viz foto), 
které nám umožní zjistit s mnohem větší 

přesností, kde se nacházejí, a budeme 
tak moci lépe studovat prostředí, které 
v Africe využívají.

Ptáte se, proč je důležité toto všechno 
vědět? U většiny našich druhů ptáků 
táhnoucích na dlouhé vzdálenosti byl 
prokázán dlouhodobý úbytek početnosti. 
Tyto druhy ale nelze efektivně chránit, aniž 
bychom znali, kudy a kam každoročně 
migrují. Přejme si proto, aby se nám 
podařilo lépe pochopit, jak tažní ptáci 
fungují nejen na hnízdišti, ale i na tahových 
zastávkách a zimovištích, abychom 
pomohli zachovat tyto zajímavé ptačí 
nomády pro budoucí generace.

Příspěvek připravil 
RNDr. Petr Procházka, Ph.D., 

vědecký pracovník ÚBO AV ČR v Brně.
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Organizace v obci

Jménem místního spolku RYBANA 
bych vás chtěl informovat o činnosti 
našeho sdružení. V jarním vydání jsem 
psal, že po dlouhých letech se podařilo 
zdárně dokončit s podporou dotací 
odbahnění rybníku U Rokytí. Dle dohody 
došlo ke schůzce členů našeho sdružení, 
předsedy hospodářské komise, starosty 
obce a Ing. Romana Zajíčka z Agentury 
přírody a krajiny ČR. Po odborné debatě 
s Ing. Zajíčkem jsme se dozvěděli, že 
není problém v rybníce chovat ryby ke 
sportovnímu rybolovu. Tento chov musí 
být ovšem regulován. V současné době 
čekáme na nájemní smlouvu ze strany 
obce. Věřím, že během podzimu se tato 
věc dotáhne do zdárného konce a na jaře 
po dohodě s Ing. Zajíčkem nasadíme do 
rybníka ryby. V příštím roce bychom chtěli 
na rybníce uskutečnit dětský den a pokud 
se vše podaří, zahájit také rybářský 
kroužek. 

Po dlouhém koronavirovém odkládání 
se uskuteční ve dnech 17. a 18. června 
plánovaný multižánrový festival Mezi 
Sklepy, který jsme museli již dvakrát 
odložit. Festival proběhne ve spolupráci 
s místními vinaři a vinařskými firmami. 
Cílem festivalu je spojením místních tradic, 
vinařství a hudby, která je zaměřena na 
všechny věkové skupiny. V pátečním 
p ro g r a m u s e  p ř e d s t av í  ve č e r n í m 
koncertem československá blues-roková 
kapela VELKÁ SVAČINA, dále JANA 
KRATOCHVÍLOVÁ s kapelou Illuminatica 
a PRAGO UNION & Live band. V sobotu 
od 10.00 hod. budou otevřeny sklepy 

místních vinařů a od 14.30 hod. bude 
zahájen v amfiteátru kulturní program 
pro děti, od 17.00 hod. pak odstartuje 
fo lk lórn í  a  mu l t i žánrov ý program, 
kdy se představí Kapitán DEMO, Petr 
Bende s kapelou a cimbálovou muzikou 
Gromba, dále slovenská kapela INÉ KAFÉ 
a festival zakončí legendární Rock&Roll 
Band Marcela Woodmana. Jelikož se 
nejedná o akci na podporu prodeje 
vína, ale o festival hudby a propagaci 
místních vinařů, bude případný zisk po 
odečtení nákladů rozdělen mezi všechny 
zúčastněné vinaře dle daných pravidel. 
V minulém roce jsem písemně oslovil 
všechny předsedy vinařských spolků 
ohledně možnosti zapojení se do našeho 
festivalu. Nejpozději do konce tohoto 
roku proběhne schůzka v KD, kde bude 
možné dozvědět se více informací ohledně 
festivalu a podmínek. Do akce se budou 
moci zapojit téměř všichni domácí vinaři, 
za což budeme rádi. Proto si již nyní můžou 
provozovatelé ubytování vyčlenit místo 
na festival Mezi Sklepy 17. a 18. 6. 2022. 
Věříme, že festival Mezi Sklepy se stane 
součástí našeho kulturního kalendáře 
s podporou naší obce. 

Více také na 
www.festivalmezisklepy.cz 

předseda spolku 
Rybana Mutěnice

RYBANA Mutěnice
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„Tatínku, tatínku, pošťajte nám šavlu,“ 
žadoní obě děvčátka Hubalíkovy, oblečené 
do jupek a sukní s kytičkami a opásané  
modrou zástěrkou. Tatínek v uniformě 
policajta s načerněnými vousy jim přísně 
odpovídá: „Šavla néni pro děcka!“ A zatímco 
obě zklamané dívenky klopí smutně hlavy, 
přiběhne pět chlapců v třaslavicách 
s lepším nápadem: „ Strýcu, pošťajte 
nám šavlu, my sa budem učit šermovat“ 
a ještě slibují „ a budeme odháňat špačků 
z humen.“   „A tož, to ja,“ nechává se umluvit 
obecní policajt Hubalík, „ na to máme šavle 
henkaj v kůtku“ a ukazuje na hromádku 
dřevěných fašaňkových šavlí, které od 
loňského masopustu ležely ladem kdesi na 
půdě. A už rozdává každému, kdo netrpělivě 
stojí v řadě a čeká: „jeden…druhý…třetí…
čtvrtý… pátý… a šestá.“  Podělil strýc 
spravedlivě všeckých, aby aj na Adélku 
jedna zbyla. „ A nevyrazte si s tým zuby!“ 
Odcházeje od hloučku malých šermířů 
nezapomene ještě rukou pohrozit. Muzika 
podkresluje boj se šavličkami písničkou 
Pod šable, ale to už přicházejí nastrojená 
děvčata s pentlemi ve vlasech:  „Kluci, 
nechte teho pasování a zahoďte šavle, šak 
néni fašaňk! My si chceme zatancovat.“  
„Juchůůů, bude sa tancovat“ poskakuje 
radostně malá Johanka. A opravdu, pěkně 
podle muziky „ Čtyři kroky dopředu, čtyři 
kroky dozadu a dva sem a dva tam, jak sa 
z teho vymotám?“ zpívají opravdu všechny 
děti, malé i větší a tančí tak, jak to viděly 
u muziky. „A zahrajem sa na Luňáka“, křičí 
Květka na muzikanty i na děti a šup, už tu 
máme dvě stonožky „ Ty luňáčku, ptáčku, 
ty malý zpěváčku, ty neořeš, neseješ, 

Naše dětské folklorní soubory

Ohlédnutí za létem

jenom pořád hoduješ, málo máš…“ Po 
dvou slokách to přestává chlapce bavit. 
Kromě krátké honičky, která patří do hry, 
je to spíše taneček pro děvčata a tak Kája 
buntuje ostatní:  „Luňák je pro malé děcka, 
udělajme rači tragač a povozíme Verunku, “ 
a už má ruky na zemi a Ríša mu drží nohy. 
Že si válí bílé šňůrky od košele po zemi 
nevadí, šak mamka to opere. Verunka za 
pomocí Katky nasedá na tragač. A pořádně 
se drží. Děcka postávají opodál a pokřikují „ 
Antonín, veze kmín, veze Kaču na tragaču, 
posadíl ju za komín“.   A žuch, tragač je 
na zemi. Verunka seskakuje a Kája si to 
nedá od děvčat líbit: „Na kopečku erteple, 
pod kopečkem fíky, lepší koza tancuje 
než mutěnské dívky.“ A protože to není 
žádná pravda, jenom škádlení, dá si hned 
malá chasa zahrát vrtěnů. A jak jim to 
jde!   Kája tančí s Adélkou moc pěkně, 
Adámek a Johanka se vrtí jako stárek se 
stárkou a František, Ríša, obě dvě Verunky, 
Katka, Bohunka, Květuška a Emilka, radost 
pohledět. Ale co to? V nejlepším Bohunka 
celá udýchaná volá: „ My si tu tancujeme 
a našému stařečkovi kradů přespolňáci ve 
vinohradě hrozny!“ „ Kluci, honem šavle! 
A zrůbeme jich jak financ kozu!“ a celý houf 
dětí utíká s šavlemi zachraňovat úrodu. 
Určitě se jim to podařilo, protože když 
muzika zahrála první tóny na závěrečný 
nástup, všichni se spořádaně drželi za 
ruce, aby se mohli pochodem rozloučit 
s vděčnými diváky, mezi nimiž seděli pyšní 
rodiče, dědečkové, babičky, tetičky. Tak 
to bylo krátké pásmo dětského folklorního 
souboru Mašlička, ve kterém účinkovaly 
děti z Mašličky i Súčku na Vinařských 
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dnech v sobotu 4. září.  Nacvičili jsme ho 
spolu o prázdninách, stejně jako i písničky 
s cimbálovou muzikou. 

Dětská cimbálka se představila během 
letních měsíců krátkým programem hned 
několikrát. Ve svém  repertoáru má nyní 
dvanáct lidových písní, další písničky pod 
vedením Františka Bravence, studenta 
druhého ročníku konzervatoře, připravuje. 
Po sobotním vystoupení v amfiteátru se 
cimbálka Fanynka jela po dlouhém roce 
ukázat také přes pole, a to do Lažánek 
u Brna, kde svým vystoupením potěšila 
zejména místní mladou chasu.  A kdo že 
nám v té malé muzice letos hraje? Prim 
devítiletý Karel Bohůn, první hlas stejně 
stará Adélka Hubalíková, druhý hlas Beátka 
Konečná, cimbál Katka Bohůnová, viola 
František Bravenec a kontrabas Karel 
Bohůn starší.  

Ve velké cimbálce máme muzikanty tři, 
cimbál Veronika Čepilová, kontrabas Karel 
Bohůn starší a František Bravenec housle/
viola. Zde je potřeba posily, abychom mohli 
hrávat i na větších akcích, nejen Mašličce 
a Súčku pod nohy.

Možná se někdo pozastaví nad tím, 
že nový školní rok sotva začal a děti ze 
souborů už mají připravený program na 
vystoupení.  Kdyby děti vystupovat nechtěly 
a zájem o písničky a tanec neměly, nebylo 
by připraveno nic. O prázdninách jsme 
se v rámci příměstského tábora věnovali 
hlavně nácviku rytmiky, pilování textů, 
tancování v párech i dětským hrám, které 
se dají využít jako součást pásma k různým 
příležitostem.  Protože se našeho letního 
táborového soustředění zúčastnila většina 
členů souborů i cimbálky, byla práce 
jednodušší. Ale ani ostatní děti, které do 
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souborů během školního roku nechodí, 
na táboře nepřišly zkrátka. Strávili jsme 
společně pět plných, nádherně prožitých 
dní s výletem do kobylského muzea i do 
Bořetic, kde jsme si prohlédli dřevěné 
sochy a jednu si zkusili spolu s jejich 
autorkou Kristýnou Bortlíkovou – Kašíkovou 
vytvořit. Postavili jsme si ze dřeva a jiných 
přírodních materiálů venkovskou chalupu 
i chaloupku s chlévem pro zvířátka podle 
připravené polytechnické stavebnice od 
paní spisovatelky Leny Banszel Freyové.                     
A když venku pršelo, vyráběli jsme zvířata 
z peří, látky a vlny, malovali jsme. Ani veliké 
horko nám nevadilo - sprchovali jsme se 

zahradní hadicí, a když bylo zase pod 
mrakem - soutěžili v atletice, v přetahování 
nebo v kuželkách a večer ještě hráli na 
všechny nástroje, které jsme na táboře měli.  
Opékali jsme si buřty nebo rohlíky, jablka, 
brambory, bonbony marshmallow. Každý 
den nechyběla hodinová taneční rozcvička 
s Veronikou. U všech dětí byla vidět radost 
z pohybu, z muziky, z prima kolektivu. I přes 
různá omezení a opatření, která nás trošku 
svazovala, se nám spolupracovalo dobře. 

Jana, Květka a Katka

Od září se opět budeme scházet každé úterý odpoledne od 16 hodin v kulturním domě, 
pokud bude pěkné počasí, využijeme i podium amfiteátru. 

Do Súčku přijmeme děti od pěti let, budeme rádi za nové členy, aby nám tato folklorní 
taneční přípravka nezanikla. Vedoucí: Květoslava Svobodová , tel. 602 178 975

Do Mašličky přijímáme letos děti od  šesti do čtrnácti let, starší děvčata vede jako 
lektorka Veronika Čepilová, vedoucí: Kateřina Hubalíková, Jana Ševčíková, tel. 777 979 347

Do kurzů verbování  se může přihlásit kdokoliv, kdo se chce stát verbířem a nebo se jen 
naučit základům verbuňku. Lektor Pavel Hrubý, tréninky od října,  v úterý v 18  - 19 hodin

Hudební kurzy v KD budou probíhat pod vedením p. Michaela Strýčka, otevíráme opět 
kurz výuky hry na zobcovou flétnu a na housle, a to pro začátečníky i mírně  pokročilé,  

hodiny si můžete domluvit na tel. 776 664 483

Dětská cimbálová muzika Fanynka  bude zkoušet každý pátek od 16 do 18 hodin, vede 
František Bravenec, odpovědný vedoucí:  Jana Ševčíková, tel. 777 979 347

Velká muzika hledá  další hudebníky  housle/viola /basa/ klarinet. Zkoušky dle domluvy, 
kontakt :  tel. 736 664 088, cm.fanynka@centrum.cz
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Sokol

Léto je za námi, vítej, podzime

Zdravím všechny čtenáře, kteří se 
tak jako já, těší na nové číslo našeho 
zpravodaje. Léto je už asi definitivně za 
námi. Potvrzují to děti, které začaly chodit 
opět do školy. Snad nás ale teplo ještě 
neopustí definitivně a my si ho užijeme 
alespoň v podobě léta babího. Ještě trochu 
sluníčka bychom si zasloužili. 

Volejbal
Na konci června se naše smíšené 

v o l e j b a l o v é  d r u ž s t v o  z ú č a s t n i l o 
Hodonínských sportovních her, které se 
konaly snad jako jedny z mála hned poté, co 
to koronavirová opatření dovolila. Turnaje 
hraného na antuce u ZŠ Červené domky 
se zúčastnilo 5 družstev a my obsadili 
hezké třetí místo, takže placka je doma a je 
bronzová, ale pro nás má cenu zlata. Už se 
těšíme na další.

V těchto dnech nás čeká další ročník 
T-mobile olympijského běhu, více info 
o závodu, ve kterém není důležité zvítězit, 

ale nesedět doma, se dozvíte v příštím čísle 
zpravodaje.

Dále začínáme pořádat, troufám si 
tvrdit, oblíbený sportovní kroužek pro 
děti ve volejbale, tentokrát bude na 
venkovním hřišti za tělocvičnou. Vzhledem 
k rekonstrukci tělocvičny uvidíme, jak nám 
počasí dovolí sportovat venku, nicméně 
jste všichni zváni, každé úterý od 16:30 – 
18:00 hod. a čtvrtek 16:00 – 17:30 hodin. 
Budeme se těšit.

Volejbal letos slaví 10 0 let u nás 
v republice, tak mi dovolte, abych mu 
popřál vše nej, hlavně zdraví, hodně hráčů 
a sportovních úspěchů.

Tomáš Mičola

Stolní hokej – Šprtec 
Za letošní léto jsme toho stihli spoustu. 

Nejprve jsme se na začátku prázdnin 
zúčastnili stejně jako loni šprtcového 
soustředění v krásném prostředí Vranova 
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nad Dyjí. Pobyt plný her jsme si všichni užili 
a zdokonalili jsme se. Zkušenosti využijeme 
hlavně ve 2. lize a turnajích Českého 
Poháru. Připraveni na tato klání nejsme 
jenom my, ale i naše nové červeno-bílé 
dresy. Poprvé jsme si je zkusili nedávno 
na velkém turnaji v Břeclavi a hned vítězně. 
Michal Mokruša vyhrál kategorii mladších 
žáků, gratujujeme!!!

Na soutěže nejen jezdíme, ale také je 
sami pořádáme. V srpnu proběhlo již druhé 
„Letní šprtání“ v Mutěnicích, které si hráči 

Břeclavi, Modřic, Bohumína i Kadolce 
pochvalovali. V září pak v prostorách KD 
chystáme stejně jako loni další velký turnaj. 
Rovněž zveme na trénink Vás – zájemce, 
kteří byste si chtěli tuto hru vyzkoušet. 
Neostýchejte se a přijďte, trénujeme každé 
pondělí a pátek od 17 - 19hod. v Ponorce. 

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

https://sprti-mutenice.webnode.cz 

Petr Švéda

Hasiči

Čas prázdnin, letních dovolených 
a sladkého nicnedělání je už za námi a my si 
ještě užíváme pár teplých dnů babího léta. 

Je čas zrekapitulovat činnost naší 
zásahové jednotky, která v létě odvedla 
obrovský kus dobré práce. Byli nedílnou 
součástí záchranných a pomocných 
prací, které prověřily jejich připravenost, 
obětavost, píli a 100% nasazení.

Od 1.6. do 1.9. 2021 vyjížděli naši hasiči 
celkem k 15 událostem: 6x požár, 7x 
technická pomoc, bohužel i 2x planý 
poplach.

Požáry: 8.6.-požár trávy Mutěnice, 
9.6.-požár lesa Rohatec, 20.6. -požár trávy 
Mutěnice, 24.6.-požár odpadu Lužice, 
29.6.-požár lesa Rohatec, 4.8.-požár 
rodinného domu Mutěnice, technické 
pomoci: spadlé stromy, odstranění sršních 
hnízd, vosího hnízda, odčerpání vody.

Když se 21.6. 2021 rozezněla siréna 
k zásahu při bleskové povodni v Dolních 
Bojanovicích, naši hasiči okamžitě vyjeli. 
Jejich práce byla namáhavá, těžká, ale 
s vědomím, že hned pomohli a i okolní 

jednotky se sjely k pomoci, jim dala 
pocit dobře vykonané, smysluplné práce. 
Jejich zásah trval déle než 7 hodin, vyjela 
obě auta, celkem 9 členů. Odčerpávání 
vody, technické pomoci. Věděli, že bude 
třeba jet ještě pomoct další dny svým 
kamarádům a rodinám, ale že jejich pomoc 
budeme potřebovat i v naší potopené 
a zabahněné obci.  22.6. odklízeli bahno 
z komunikací v Mutěnicích, odčerpávali 
vodu ze zatopených sklepů, protože ta 
letní bouřka byla srážkově vydatná. Ovšem 
nikdo nepředpokládal, co teprve přijde.

24.6. 2021 siréna svolala k výjezdu po 
tornádu. Tornádo je považováno jako 
mimořádná událost, stav ohrožení.

Vyjela opět obě auta, 11 lidí do Lužic. 
Hlavní náplní po 2 dny bylo vyhledávání 
osob, záchranné práce.

Od 26. 6. - 7. 7. - se kluci rozdělili na 
2 skupiny (ranní a noční směna), jedna 
skupina jezdila na noční směnu na skládku 
do Hodonína (bývalá firma Plomy) vždy od 
21 - 6 hodin, druhá skupina jezdila do obcí 
Mikulčice a Hrušky, kde prováděli kropení 
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při demoličních pracích, asistence na 
skládkách a další likvidační práce. Přes 
550 hodin. Také zasahovali i v Hodoníně 
na S-centru, vyklízení vnitřních prostor, 
rozebírání střešní konstrukce, zabezpečení 
provizorního zaplachtování a zabezpečení 
objektu, v plném nasazení -12 hodin. 

V sobotu 3.7. měli den volna na odpočinek, 
ale nenechalo je to v klidu, rychle se sbalili 
a jeli do Moravské Nové Vsi vařit guláš pro 
všechny, kteří nezištně a obětavě pomáhají 
odklízet a teplého jídla tam nebylo dostatek. 
Takže jejich zkušenost z Gulášfestu (vařit 
guláš v kotli) se náramně hodila. Pak zase 
ještě 3 dny pomáhali, kde bylo zapotřebí.

Za jejich práci a obětavost jim patří velký 
dík, jsou moc hezkým vzorem pro naše 
malé kolegy. 

Kroužek Mladý hasič se ještě ve školním 
roce rozeběhl a děti se mohly zdokonalovat 
ve svých hasičských dovednostech. A aby 
přes prázdniny všechno nezapomněly, 
připravily pro ně jejich vedoucí malé 
soustředění. Ubytování ve stanech v kempu 
u p. Zimolky, den plný her, soutěží, večer 
opékání špekáčků, a druhý den výlet autem, 
pak pěšky, návštěva farmy, vyjížďka na 

koních, oběd v kempu Josef a třetí den 
sportovní - zdokonalení hasičského útoku, 
zhodnocení práce za minulé období, co se 
naučily, převzetí medailí. Po obědě (který 
připravila pí Kramářová a pí. Šupová) ještě 
běhání na hřišti, stříkání z hadice. Místo 
19 malých hasičů bylo 19 vodníků, vody 
se nebojí, ale chce to dopilovat techniku. 
Povedená akce, se kterou se bude do 
příštího roku počítat.

V srpnu byla na hasičce brigáda, je 
dokončena dlažba stání pro naši „kačenu“, 
a také se uklidily prostory v garáži, údržbové 
práce obou vozidel jsou samozřejmostí.

Zúčastnili jsme se „Gulášfestu“, akce, 
kterou každoročně pořádají Mužáci a také, 
jako požární dozory na letních akcích 
konaných v amfiteátru.

Doufám, že covid zůstane už jen horší 
vzpomínkou na jarní přerušení naší činnosti 
a my se budeme nadále snažit plnit svoje 
úkoly, které jsou před námi.

Přeji vám krásný, barevný a pohodový 
podzim s bohatou úrodou a s dobrou 
náladou.

Ivana Blahová
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Můžáci z Mutěnic

V sobotu 14.8.2021 proběhl v amfiteátru 
Pod Búdama již IV. ročník Mutěnského 
gulášfestu, který pro spolky z Mutěnic 
organizuje mužský sbor Mužáci z Mutěnic.

K účasti jsme přizvali spolky Búdy 
Mutěnice, MOTO Mutěnice, Mutěnská hora, 
MS Zemeňák, SDH Mutěnice, FK Staří páni 
a RC Žofka, kteří nám všichni svou účast 
přislíbili.

Bohuže l  MS Zemeňák se muse l 
z organizačních důvodů odhlásit, ale 
doufáme, že příští rok jim to vyjde. RC Žofka 
nás zase požádalo, aby mohli místo guláše 
dělat speciální palačinky. Protože jsme měli 
za to, že po guláši taková sladká tečka přijde 
vhod, souhlasili jsme a dobře jsme udělali… 
palačinky byly výborné…

Mutěnský gulášfest

Mužáci v sobotu již od rána chystali vše 
potřebné pro vaření gulášů – rozestavení 
kotlů, příprava stolů a laviček, dřevo na 
topení, občerstvení…

Ve dvanáct hodin propuklo vaření gulášů 
naplno. Na uvaření guláše měl každý spolek 
4 hodiny, protože v 16 hodin už začal výdej 
připravených gulášů. A stejně jako předešlé 
roky měl každý možnost hlasovat pro guláš, 
který mu nejvíc chutnal. A opět to bylo 
rozhodování velmi těžké, protože všechny 
guláše byly vynikající.

Nakonec návštěvníci rozhodli svými 
hlasy, že nejlepší guláš uvařil spolek Búdy 
Mutěnice a obhájil tak vítězství z minulého 
ročníku. Odměnou jim byl „pěťák“ výborného 
mutěnského vína v broušeném demižónku.

Letos se mužáci rozhodl i  udě lat 
i sbírku pro rodinu člena mužského sboru 
z Hrušek, kterému tornádo poničilo dům. 
Na dobrovolném vstupném, určeném 
právě pro ně, bylo vybráno cca 36.000,-Kč. 
Mužáci se rozhodli tuto částku zaokrouhlit 
na 40.000,-Kč a tyto peníze jsme osobně 
přivezli do Hrušek a předali postižené 
rodině. Za vaši štědrost a pomoc patří 
obrovské poděkování.

Mužáci letos slaví 20 let od svého 
založení. K této příležitosti chystáme na 
19.11.2021 (předhodový pátek) narozeninové 
Předhodové zpívání, na které vás chceme 
srdečně pozvat.

Všem vám děkujeme za vaši přízeň 
a těšíme se na společná setkávání nejen 
u guláše i v dalších letech.

Milan Mráz
Mužáci z Mutěnic
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Skaut

Skautské léto pro všechny!

Přestože za sebou měli skauti náročný 
rok stojící hlavně na online setkávání 
a pravidla se měnila do poslední chvíle, 
dokázaly skautské oddíly uspořádat během 
letošních prázdnin více než 1 100 táborů 
pro více než 32 tisíc kluků a holek. Tedy 
ještě více než v předchozích letech. A náš 
oddíl Jižní kříž byl mezi nimi!

„Skautské tábory jsou nekomerční a stojí 
na dobrovolnické práci. V čele táborů stojí 
skautští vedoucí, převážně mladí lidé, kteří 
musí projít přípravou a dokázat, že mají 
kompetence potřebné pro vedení týmu 
a práci s dětmi. Podle výzkumu agentury 
Ipsos (2019) přitom 42 % Čechů vůbec neví, 
že svou činnost vykonávají bez nároku na 
finanční odměnu,” uvádí skautská tisková 
mluvčí Barbora Trojak. 

Skautský tábor lze bez nadsázky označit 

za líheň budoucích manažerů a leaderů. 
Vedoucí mají totiž příležitost vyzkoušet 
si činnosti a dovednosti, které jsou 
v pracovním i osobním životě k nezaplacení. 
Například:
• v dostatečném předstihu oslovit všechny 
úřady a instituce 
• naplánovat práci, rozdělit si úkoly v týmu 
a sledovat jejich plnění, pracovat s týmovou 
dynamikou  
• komunikovat s majiteli pozemků, zástupci 
obcí a úřadů, rodiči a účastníky 
• zajistit zásobování vodou a nákupy 
potravin, sestavit j ídelníček a hlídat 
rozpočet 
• dopravit na místo veškerý materiál – 
podsady, plachty, rekvizity i nádobí
• připravit smysluplný program, který kluky 
a holky baví a zároveň všestranně rozvíjí 
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• na táboře hlídat bezpečí dětí a dbát na 
jejich zdraví, včetně duševního 
• po táboře vyúčtovat všechny náklady 
a splnit administrativní požadavky skautské 
organizace 

Vedoucí oddílu Jižní kříž tento rok 
organizovali hned 3 tábory – jeden letní 
pobytový (určený členům oddílu) a dva 
příměstské, otevřené všem dětem z Mutěnic 

a okolí. Skauti z oddílu strávili 14 dní na 
tábořišti Boskovštejn, kde se ve Škole čar 
a kouzel v Bradavicích učili umu magie 
a děti na příměstských táborech zažívaly 
dobrodružství jako badatelé, kteří přišli 
objevovat krásy okolí Mutěnic.

Sebastian „Lancelot“ Komínek
vůdce oddílu

Rodinné centrum ŽOFKA

Haló děti, pojďte mezi nás! Budeme si hrát, tvořit, zpívat a tancovat.
Naučíme se nové básničky a seznámíme se s kamarády. 

Kurz Žofka pro nejmenší 
STARTUJEME OD PONDĚLÍ 20. 9. 2021

Kurz je určen pro nejmenší děti (cca od 1 roku do 4 let), které ještě nechodí 
do školky. Spolu s rodiči si děti mohou něco malého vytvořit, pohrát si spolu, 
potrénovat řeč a hlas prostřednictvím básniček a písniček, zacvičit si v kolektivu. 

Na maminky čeká sdílení u čaje či kávy a společná hra s dětmi. 

Kurz bude probíhat v pondělky od 8:30 do 11:30 hod. 

v prostorách RC Žofka – vchod je za jídelnou základní školy (vpravo) 
po schodech do bočních dveří. Za hezkého počasí i venku (dětská hřiště). 

Změna termínů setkávání vyhrazena.
Případné změny bychom oznámili prostřednictvím facebooku RC Žofka 
a registrovaným maminkám (po první návštěvě Žofky) též přes Messenger.

Těší se na vás teta Míša a spol. s opičkou ŽOFKOU.

Rodinné centrum ŽOFKA, z. s., Brněnská 777, Mutěnice
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Vinohradnictví a vinařství

Den otevřených sklepů 2021

V sobotu 21. srpna 2021 se v mutěnických 
búdách konal již XIII. ročník Dne otevřených 
sklepů. Jako v roce 2020 se jednalo 
o náhradní termín za původní, který se měl 
uskutečnit 24. dubna t. r. Neuskutečnil, 
nedovolila to epidemická situace v republice 
stejně jako v roce 2020.

Letos bylo otevřeno 42 sklepů mutěnických 
vinařů. Je to počet, který návštěvník může 
za den stihnout navštívit. Musí však koštovat 
opravdu, jak se říká, po „hltéčku“... Konečně 
náš sklepní areál Búdy je k tomu jako dělaný. 
Nemusí se nikam přejíždět, vzdálenosti 
mezi sklepy č.1 až 10 nebo 16, to jsou 
nejvzdálenější, se dá bez problémů obejít.

Organizátoři, vinaři spolku Búdy Mutěnice, 

se snaží zpříjemnit návštěvníkům chvíle 
strávené mezi sklepy i trochu jiným žánrem 
než je ochutnávání vín. Odpoledne zahrála 
na pódiu lounská rocková skupina Paralet, 
kterou od 18 hodin vystřídala Milotická 
cimbálka. Ta hrála téměř do půlnoci 
k obveselení zúčastněných.

Příští čtrnáctý ročník se snad už bude 
konat v původním termínu.  To je čtvrtou 
dubnovou sobotu, hned po velikonocích 
23. dubna 2022. Pořadatelé i všichni vinaři, 
kteří se do akce zapojují svými otevřenými 
sklepy, se těší na shledanou v Mutěnicích.

Za organizátory
Vladimír Trávník
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Sport
Po zrušené jarní části sezóny se nám 

znovu rozběhl nový fotbalový ročník, 
který nám zatím spíše než radost z fotbalu 
přidává vrásky na čele. Bohužel se nedaří 
mužům a starším dorostencům v krajském 
přeboru, ani starším žákům v krajské 
I. třídě, tedy kategoriím, kterými se řídí 
postupy a sestupy. Zatím jsou všichni na 
sestupových místech. Nadějně se jeví 
naopak mladší dorostenci a žáci. Je to ale 
pouze začátek, snad se výkony i výsledky 
našich mužstev budou postupně zlepšovat!

Mladší a starší přípravky hrají opět 
nejvyšší okresní soutěž a do uzávěrky 
zpravodaje zvládly odehrát doposud pouze 
jedno utkání. Bohužel celky Kyjova byly 
hodně nad naše síly. Pozitivem je, že na 
rozdíl od loňského roku jsou přípravky 
tvořeny výhradně dětmi z Mutěnic, takže 
snad ze široké základny vzejdou později 
kvalitní žáci a dorostenci. K tomu určitě 

přispívá i fotbalová školička, která se znovu 
v září rozběhla, a kde se mohou vyřádit 
děti od 4 do 6 – ti let. V letošním sezóně 
je hlavní trenérkou hráčka mužstva žen 
Romana Nováková (roz. Čepilová). Tréninky 
budou bývat v úterý a čtvrtek v 16.30. 
Další informace najdete na facebooku „FK 
Mutěnice SKOLIČKA“. Samozřejmě rádi 
uvítáme nové hráče, hráčky a další trenéry, 
či trenérky.

Mladší žáci zažívají po spojení s Dubňany 
a Svatobořicemi – Mistřínem díky slušnému 
počtu kluků r. 2009 zatím nejpovedenější 
sezónu. Ve 4 utkáních 2x vyhráli (nad Kyjovem 
a Lednicí), 1x remízovali a 1x prohráli a měli 
by se držet v popředí tabulky. Navíc máme 
přihlášené i B-mužstvo, které hraje okresní 
přebor. Zatím kluci stihli odehrát jediný 
zápas, kdy vysoko 6:0 porazili Násedlovice. 
Musíme si ale přiznat, že největší tahouni 
jsou zatím spíše kluci z Dubňan. Navíc se 

FK Mutěnice - Mladší přípravka
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zapojují, a nutno dodat, že velmi dobře, 
i kluci z dubňanské přípravky. Snad se ale 
i naši kluci díky poctivému tréninku budou 
postupně zlepšovat.

Výrazně horší situace je ale u starších 
žáků. Ti jsou znovu spojeni nejen se 
zmíněnými oddíly, ale navíc i s Dolními 
Bojanovicemi a Prušánkami!! Přesto opět 
všechny tři úvodní zápasy starší žáci prohráli 
a k poslednímu zápasu do Lednice díky 
spoustě omluvenek vůbec neodjeli! Bohužel 
ročníky 2006-2008, které staršími žáky 
v posledních dvou letech procházejí, máme 
početně výrazně slabší. Třeba z Dubňan 
ani ze Svatobořic nemáme nyní ve starších 
žácích ani jediného fotbalistu! Vloni jsme 
unikli sestupu zřejmě jenom díky covidu, 
letos to, bohužel, nevypadá o nic lépe. 

V dorostu je situace zatím rovněž kritická, 
jelikož se vše řídí od výsledku staršího 
dorostu, a ten zatím alespoň výsledkově 
tápe, byť poslední dva zápasy už byly 
lepší a při troše štěstí mohli kluci konečně 
bodovat. Bohužel se tak nestalo a kluci jsou 
tak zatím bez bodového zisku poslední. 
Opět je na vině hlavně úzký kádr, který 
musí být doplněn hráči mladšího dorostu. 
Tito kluci jsou sice šikovní, ale bohužel síla 
a zkušenosti jim chybí. Před sezónou totiž 
skončili Mutěňáci Filip Hajduch a Matyáš 
Lamáček, a Michal Fatěna v úvodu podzimu 
nastupoval pouze za muže Dubňan.

Mladší dorostenci jsou naopak příjemným 
překvapením a nadějí do budoucna. 
V pěti úvodních zápasech hned 4x zvítězili, 
přestože spousta kluků nastupuje i za starší 
dorostence. Základem jsou kluci r. 2005, 
které doplnil třeba Marek Buchta, který se 
vrátil z Hodonína, kde hrával žákovskou ligu. 
Naposledy rozstříleli Kyjov 9:2 a předvedli 
několik velmi pohledných akcí. Snad jim chuť 
a zápal vydrží i nadále!

Ženy začínají svou soutěž v plné síle až po 

uzávěrce zpravodaje. Bohužel ale ženských 
mužstev spíše ubývá, a proto bude mít jejich 
soutěž, tedy moravskoslezská divize, jenom 
8 mužstev. A třeba k přátelskému utkání ani 
žádné soupeřky nesehnaly.

A-mužstvo pod vedením trenéra Marcela 
Houšky vstoupilo do nové sezóny povinnou 
výhrou v poháru v Blatnici (I. B třída) a od 
té doby na výhru čeká. V prvním zápase 
nás sice přehrály favorizované Bohunice, 
ale v další dvou zápasech v Rousínově 
a doma s Bohunicemi jsme sahali na 
3 body, ale nakonec z toho byly pouze 
dvě remízy. V Líšni na umělé trávě (!) jsme 
jedinou branku inkasovali v 89. minutě 
a bohužel jsme prohráli i na půdě podobně 
se trápícího Moravského Krumlova. Se 
dvěma body nám tak patří zatím rovněž 
poslední příčka. Napravit vše kluci mohou 
v derby s Ratíškovicemi, jehož výsledek při 
čtení těchto řádků už určitě budete znát. 
Bohužel odchod šesti hráčů v podstatě 
základní sestavy je znatelný a mladí kluci, 
byť se snaží sebevíc, nedokáží alespoň 
prozatím jejich ztráty plně nahradit. Navíc 

Mladší dorostenci se radují z branky v Soběšicích
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jsme do Lednice na jeho žádost uvolnili 
Ondru Osičku. Naopak by nám měli pomoct 
dva odchovanci FK Hodonín - Václav Raisigl 
z Dubňan a Stanislav Koutský z Vacenovic. 
A po operaci ruky by již do dalších zápasů 
měl být k dispozici i Marek Mokruša.

Závěr
Přejeme všem mutěnickým občanům 

krásný a slunečný podzim, jelikož hlavně 

závěr srpna byl přece jen na poměry 
posledních let celkem chladný. Všichni víme, 
že „září, víno vaří a říjen pak víno dovaří“. 
Snad se tedy i v budoucnu v Mutěnicích bude 
dařit nejen dobrému vínu, ale i dobrému 
fotbalu!

Petr Blaha

Starší přípravka

Po ukončení prázdnin se nejmenší 
fotbalisti opět vrhnuli do tréninkového 
procesu a zaháj i l i  novou podzimní 
část mistrovských utkání. V minulém 
vydání jsem se zmiňoval o tom, že 
díky koronavirové pauze přišly ročníky 
2012 o celou sezónu a možnost si zahrát 
ještě s mladšími vrstevníky a teoreticky 
si tak užívat převahy v mladší přípravce. 

Bohužel postupem do starší přípravky 
čeká na všechny mladé hráče těžká 
průprava. Budou nuceni svádět souboje 
se staršími ročníky, které opustí starší 
přípravku až v příštím roce. Hořkou 
premiéru si vyzkoušeli naši mladí fotbalisté 
v prvním mistrovském utkání s celkem 
FC Kyjov A, kdy jsme obdrželi celkem 
dvacet čtyři branek a pouze jednu vstřelili. 
Věkový rozdíl mezi hráči a zkušenosti 
jsou znatelné. Naše mladé fotbalisty jsme 
na tuto situaci připravovali a společně 
s Hynkem Vaculovičem se snažíme 
hráčům v tomto věku vnuknout myšlenku, 
že nejde o výsledek, ale především 
o to, aby si zahráli fotbal a získávali nové 
zkušenosti. 

Tréninkový plán jsme pro naše hráče 
připravili stejně jako v minulé sezóně, kdy 
jeden technický trénink proběhne v coever 
podání s Radkem Trávníkem a jeden 

trénink bude zaměřený na zápasovou 
průpravu a dovednosti. V současné době 
máme na domácím hřišti připravenou 
travnatou tréninkovou plochu za hlavním 
hřištěm, kde trénuje fotbalová školička, 
mladší a starší přípravka. Věříme, že 
velmi brzy se podaří dokončit vybudování 
nového hřiště s umělým povrchem a bude 
možné trénovat na kvalitním povrchu i tam.

Závěrem bych chtěl pozvat všechny 
zájemce o fotbal na hřiště Pod Búdy na 
tréninky nejmladších fotbalistů. V případě 
zájmu se můžete dostavit v úterý nebo 
ve čtvrtek v 17.00 hod. na trénink, kde se 
dozvíte více informací. Fotbalová školička 
je vhodná pro děti od 4 do 6 let a nově ji 
vede Romana Nováková. Trenérem mladší 
přípravky je Patrik Albert. Případně se 
můžete kdykoliv obrátit osobně na mě 
nebo zavolat na můj telefon 602 437 068. 
Více informací se dozvíte také na tréninku 
nebo facebookových stránkách „FK 
Mutěnice školička" nebo „FK Mutěnice 
mladší přípravka". Pro všechny zájemce 
jsou dveře otevřené. 

Za trenérský tým
Marek Ištvánek
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Společenská kronika

04. 06. 2021  Sarah Buchtová

18. 06. 2021  Lilien Holzerová

25. 07. 2021  Ella Ondrušová

26. 07. 2021  Emílie Liščinská

27. 07. 2021  Lucie Michalicová

27. 07. 2021  Miriam Švehlová

10. 08. 2021  Zora Gavroňová

10. 08. 2021  Kristýna Dubinová

13. 08. 2021  Martin Pavka

18. 08. 2021  Jakub Znebejánek

20. 08. 2021  Barbora Svobodová

22. 08. 2021  Lucie Mrázová

06.09. 2021    Václav Tihlařík

Se zveřejněním osobních údajů dali rodiče souhlas

Narození

Vážení rodiče,
vzhledem k účinnosti Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), které představuje právní rámec ochrany 

osobních údajů platný na celém území EU, a které hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému 
zacházení s jejich daty a osobními údaji, budou v rubrice narození uvedeny pouze ty narozené 

děti, jejichž rodiče dali souhlas se zveřejněním.
Proto Vás žádáme, abyste se v případě zájmu o zveřejnění narození Vašeho miminka dostavili na 

obecní úřad k vyjádření souhlasu se zveřejněním.
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Sňatky

12. 06. 2021
Pavel Svoboda, Kyjov a Lenka Grmolcová, Ke Trojici

14. 08. 2021
Lukáš Pavlíček, Nádražní a Jitka Hájková, Prostějov

20. 08. 2021
Martin Dohnálek, Praha a Tereza Hajduchová, Krátká

21. 08. 2021
Petr Pospíšil, Brněnská a Martina Poláková, Břeclav
Lukáš Opavský, Školní a Petra Bravencová, Veselá

28. 08. 2021
Jakub Gregora, Lanškroun a Josefína Esterková, U Obory

Filip Šibal, Věteřov a Eliška Šupová, Krátká
04. 09. 2021

David Bíza, Dubňanská a Naděžda Janečková, Farní
Jakub Bílek, Hodonín a Miloslava Muchová, Havlíčkova

Úmrtí

19. 06. 2021 Josef Hanák                          68 let

23. 06. 2021 Milada Tanhäuserová               90 let

06. 08. 2021 Ludmila Forchová               65 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



Výstava vín

Otevřené sklepy

Divadlo
Mutěnické vinařské dny 2021

Zarážání hory
Mutěnické vinařské dny 2021

DFS Mašlička
Mutěnické vinařské dny 2021

Mužáci z Mutěnic
Mutěnické vinařské dny 2021

MS Révokaz
Mutěnické vinařské dny 2021

DH Mladá muzika Šardice
Mutěnické vinařské dny 2021
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