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Je první adventní neděle.
Vzpomínání.

Pro koho, a pro co, něco vykonat.
S láskou. Jen tak. Bez uznání.

Je druhá adventní neděle.
Už druhá svíce hoří.
Svádí to k soucitu.

Kdy budem k sobě,
jen tak, obyčejně dobří.

Je třetí adventní neděle.
Ještě nemám všechny dárky.

Obdarovat všechny potřebné.
Naděj, jim vrátit zpátky.

Je čtvrtá adventní neděle.
Komu lze ještě pomoci…

Srdce napoví.
Vítr cestu umetá.

Ještě jeden dárek, poslední.
Lásku pouštím do noci.

E.G.M.

ADVENT

Redakční rada spolu s radou obce a zaměstnanci obecního úřadu 
přejí všem občanům Mutěnic spokojené,

 láskou a porozuměním naplněné 
vánoční svátky a hodně zdraví v roce 2022.
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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
d o v o l t e  m i ,  a b y c h  n a  s k l o n k u 

roku 2021 poděkoval všem spolkům 
a organizacím, k teré v Mutěnic ích 
působí, že v tomto problematickém roce 
upořádaly tolik společenských, kulturních 
a sportovních akcí, jichž se zúčastnilo 
i hodně přespolních lidí.

Jsem rád, že jsme po roce mohli zažít 
v Mutěnicích hody, na které se chasa 
celý rok připravovala. Součástí hodů je 
již tradiční vystoupení sboru mužáků 
z Mutěnic. V letošním roce uplynulo 20 let 
od jejich založení. V pátek před hody jsem 
se zúčastnil jejich koncertu a musím všem 
mužákům za pěkný zážitek poděkovat. 
Lidí, kteří jsou ochotní v dnešní době dělat 
něco pro druhé, si nesmírně vážím. A to se 
týká samozřejmě všech akcí a také všech 
dobrovolných organizací.

Nesmím zapomenout na naše hasiče, 
kteří pomáhali v postižených obcích po 
tornádu. Obec Mutěnice spolu s pracovníky 
skládky se snažila pomoct postiženým 
obcím a dle svých možností i konkrétním 
lidem. Např. pan místostarosta Milan Mráz 
předal výtěžek z dražby vína konkrétní 
rodině.

Je dobře, že pokud dojde k takovému 
neštěstí, dokáží si lidé vyjít vstříc a pomoci.

N a  p o s l e d n í c h  d vo u  j e d n á n í c h 
zastupitelstva obce se objevují jako 
„velké téma“ majetkoprávní záměry obce 
(MPZ). Obec buď pozemky prodává na 
základě žádosti jednotlivých občanů, 
nebo vykupuje pozemky pro potřeby obce 
(např. na inženýrské sítě, silnice, chodníky). 
Komplexní pozemkové úpravy nám jasně 

ukázaly, kdo je majitelem pozemku, ať je to 
občan, nebo obec. O MPZ vždy rozhoduje 
15 zastupitelů ve veřejném nebo tajném 
hlasování na zastupitelstvu obce. Aby byl 
pozemek vykoupen nebo prodán, musí 
s tím souhlasit minimálně 8 zastupitelů 
z celkového počtu přítomných zastupitelů. 
Ne všichni zastupitelé mají na stejný MPZ 
jednotný názor. 

Jednání zastupitelstva obce se vždy 
účastní zástupce advokátní kanceláře 
pana Mgr. Jurečky, který dohlíží, zda byl 
MPZ správně vyhlášen a zda připomínky 
zastupitelů k tomu MPZ jsou oprávněné. 
Každý MPZ je specifický, proto se obtížně 
stanovují přesná pravidla prodeje či 
výkupu. Proto doporučuji všem žadatelům 
o odkup pozemků v Mutěnicích, kteří podali 
písemnou žádost, aby se vždy zúčastnili 
veřejného jednání zastupitelstva, kde 
se jejich MPZ bude projednávat. Je totiž 
možnost se k danému MPZ vyjádřit. Může 
se stát, že při případné dražbě pozemků je 
získají lidé, kteří (aniž by si podali písemnou 
žádost předem) nabídnou nejvyšší finanční 
částku, třeba i za účelem spekulace. Pak 
je již na zastupitelích, jak o tomto MPZ 
rozhodnout. A vzhledem k tomu, že bydlíme 
na vesnici a dobře se tu známe, dokážeme 
odhadnout, kdo za jakým účelem chce 
pozemek odkoupit, jak se chce o tento 
pozemek starat, zda jej bude sám využívat, 
nebo pronajímat nebo jej později prodá. 

Já osobně jsem pro odprodej obecních 
pozemků lidem, kteří si získaného pozemku 
budou vážit, nechají si ho v osobním 
vlastnictví a budou ho osobně využívat, 
i když by obec získala za prodej nižší 
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Zprávy z radnice

Vážení spoluobčané,
je až neuvěřitelné, jak ten rok uletěl. Ani 

jsme se nenadáli a opět tu máme advent 
a přípravu na nejkrásnější svátky v roce 
– Vánoce.

Adventní doba vždy byla, a já doufám, 
že stále bude, časem přípravy na oslavu 
narození Ježíše Krista. Je to doba, kdy 
bychom se měli zamýšlet nad svým životem, 
nad svými prioritami, nad mezilidskými 
vztahy jak v rodinách, tak v celé společnosti.

Když jsem vloni v tento čas psal, že 
doufám v klidnější rok, myslel jsem si, že 
covidové bláznovství, které nás potkalo, 
už konečně přejde. Bohužel, pandemie 
nás provázela úplně celým rokem a co víc, 
v současnosti se celá země potýká s jejím 
největším tlakem.

Co je podle mě ale neméně špatné, je 
nálada ve společnosti. Koronovirová krize 

je, bohužel, současně krizí vztahů mezi 
lidmi. Úplně neskutečně nás rozděluje. Čím 
dál častěji jsou jedni napadáni jinými kvůli 
jinému názoru na řešení krize, na očkování 
apod. Z toho je mně moc smutno.

Přesto všechno doufám ve změnu 
k lepšímu. Jak po stránce zdravotní, tak po 
stránce mezilidských vztahů.

Chtěl bych nám všem popřát jenom to 
nejlepší, abychom v sobě objevili opět 
vzájemnou úctu a lásku k bližním. Aby ten 
příští rok byl pro nás všechny příležitostí 
k nalezení cesty k druhým, vzájemnému 
respektu a pochopení.

Přeju vám všem pokojné a požehnané 
Vánoce a opravdu šťastný nový rok.

Milan Mráz
místostarosta

částku než od spekulanta. A v neposlední 
řadě jsem pro to, aby pozemek získali lidé, 
kteří na něj mají (dalo by se říci) morální 
právo, to znamená, že ho již využívali před 
komplexními pozemkovými úpravami.

Samozřejmě že se nejedná o odprodej 
pozemků z půdního fondu obce ve velkých 
výměrách. Jedná se vždy o pozemky, kdy je 
lidé žádají na dotvoření například vinohradu 
nebo sadu.

Přeji nám všem klidné Vánoce, rodinnou 
pohodu a v roce 2022 hodně štěstí, zdraví 
a osobní spokojenosti a v neposlední řadě 
hodně trpělivosti a tolerance.

MVDr. Dušan Horák
starosta obce
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
konané ve dnech 8. a 9. října 2021

pořadí č.strany název    okrsek č.1 okresk č.2 okrsek č.3 celkem

1 13 SPOLU - ODS, KDU-ČSL, TOP 09  240 278 228 746
2 20 ANO 2011    157 134 143 434
3 4 Svoboda a přímá demokracie (SPD) 76 118 95 289
4 17 PIRÁTI a STAROSTOVÉ  71 87 52 210
5 12 PŘÍSAHA-obč. hnutí Roberta Šlachty 34 31 54 119
6 5 Česká strana sociálně demokratická 31 17 30 78
7 8 Trikolora Svobodní Soukromníci 25 20 28 73
8 18 Komunistická str. Čech a Moravy 20 12 25 57
9 22 Moravané   9 10 12 31
10 3 VOLNÝ blok   12 3 15 30
11 1 Strana zelených   6 3 4 13
12 21 Otevřeme Česko normánímu životu 2 1 1 4
13 19 Moravské zemské hnutí  2 1 0 3
14 2 Švýcarská demokracie  2 0 0 2
15 9 Aliance pro budoucnost  0 1 1 2
16 15 Urza.cz: Nechceme vaše hlasy 0 1 1 2
17 11 Levice    0 0 1 1
18 16 Koruna Česká (monarchistická strana) 1 0 0 1
19 7 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL  0 0 0 0
20 10 Hnutí Prameny   0 0 0 0
21 14 SENIOŘI 21    0 0 0 0

Okrsek    účast %
č. 1 Obecní úřad  64,88
č. 2 Hasičská zbrojnice 71,29
č. 3 DPS   66,13

 Obec Mutěnice   67,37

Přehled hlasování v obci Mutěnice

Účast voličů v obci Mutěnice



4

ZO Mutěnice bere na vědomí

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

XXI./2021Z/22 rozpočtové opatření č. 
6/2021

XXI./2021Z/24 zápis finančního výboru 
z 11.9.2021 a z 26.10.2021

ZO Mutěnice schvaluje

XXI ./2021Z/1 Program jednání  ZO 
s doplněním, návrhovou komisi , 
ověřovatele zápisu a zapisovatele.

XXI./2021Z/3 MPZ obce č. 46/2021 - prodej 
pozemku p.č. 8836 v k.ú. Mutěnice 
za nejvyšší nabídnutou cenu ve výši 
120 000,-Kč pro Jiřího Hartmana, 
Dubňany

XXI./2021Z/4 MPZ obce č- 47/2021 - prodej 
pozemku p.č. 8571 v k.ú. Mutěnice za 
nejvyšší nabídnutou cenu ve výši 35 000,-
Kč pro manžele Špérovy, Mutěnice

XXI./2021Z/5 MPZ obce č. 48/2021 - prodej 
pozemku p.č. 7646 v k.ú. Mutěnice za 
nejvyšší nabídnutou cenu ve výši 22 000,-
Kč pro Josefa Mokrušu, Mutěnice

XXI./2021Z/6 MPZ obce č. 49/2021 - směnu 
pozemku p.č. 2307/9 (LV TJ Sokol 
Mutěnice) za pozemek p.č. 2307/11 
(LV Obec Mutěnice) a doplatek ve výši 
10 330,-Kč

Usnesení zasedání č. XXI. ZO Mutěnice
konané dne 9. 11. 2021 

XXI./2021Z/7 MPZ obce č. 51/2021 - prodej 
pozemku p.č. 7649 v k.ú. Mutěnice za 
nejvyšší nabídnutou cenu ve výši 28 100,-
Kč pro Ludvíka Trávníka, Mutěnice

XXI./2021Z/8 MPZ obce č. 52/2021 - 
směnu pozemků p.č. 6846, p.č. 6884/2, 
p.č. 6885/1 a p.č. 6886/182 v k.ú. 
Mutěnice (LV Ing. Vojtěch Marek) za 
pozemky p.č. 11858, p.č. 11869, p.č. 
11870 a p.č. 11882 (LV Obce Mutěnice) 
v k.ú. Mutěnice a doplatek 47 236,-Kč

XXI./2021Z/9 MPZ obce č. 53/2021 - výkup 
pozemku p.č. 511/57 v k.ú. Mutěnice od 
společnosti BJ Trading s.r.o., Ostrava za 
cenu 36 900,-Kč

XXI./2021Z/10 MPZ obce č. 54/2021 
- bezúplatný převod pozemku p.č. 
6611/1 a p.č. 1134/10 v k.ú. Mutěnice od 
ČR- Správa železnic s.p., Praha

XXI./2021Z/11 MPZ obce č. 55/2021 - výkup 
id. 1/2 pozemku p.č. 6624/34 v k.ú. 
Mutěnice od Hany Heskové, Mutěnice 
za cenu 1200,-Kč/m2, t.j. 1 008 000,-Kč

XXI./2021Z/12 MPZ obce č. 57/2021 - 
výkup p.č. 6885/6 od Libuše Havlíkové, 
Mutěnice za cenu 110,- Kč/m2, celkem 
990,-Kč

XXI./2021Z/13 Smlouvu o zřízení věcného 
břemene č. HO-014330068404/001-MDP 
mezi Obcí Mutěnice a EG.D, a.s. Brno - 
p.č. 71/1 v k.ú. Mutěnice - U Obory, upr. 
NN Knedlík, za cenu 1000,-Kč bez DPH
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XXI./2021Z/14 Smlouvu o zřízení věcného 
břemene č. HO-014330062812/001-MDP 
mezi Obcí Mutěnice a EG.D, a.s. Brno - 
p.č. 69/15 - Masarykova, upr. NN Sečka, 
za cenu 1600,-Kč bez DPH

XXI./2021Z/15 Smlouvu o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene č. HO-
001030066165/001-PERF mezi Obcí 
Mutěnice a EG.D, a.s. Brno - pozemek 
p.č. 13965 v k.ú. Mutěnice - příp. NN 
Novák, Bůdy

XXI./2021Z/16 Smlouvu o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene č. HO-
001030067114/001-MOEL mezi Obcí 
Mutěnice a EG.D, a.s. Brno - pozemek 
p.č. 6710/3 v k.ú. Mutěnice - rozš. NN 
Zemský, Jižní

XXI./2021Z/17 Smlouvu o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene č. HO-
001030065390/001-MOEL mezi Obcí 
Mutěnice a EG.D, a.s. Brno - pozemek 
p.č. 1730 v k.ú. Mutěnice - příp. NN 
Svoboda, Jarní

XXI./2021Z/18 Smlouvu o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene č. HO-
001040021094/001-RGV mezi Obcí 
Mutěnice a EG.D, a.s. Brno - pozemek 
p.č. 1079/13 v k.ú. Mutěnice - příp. NN 
Půčková

XXI./2021Z/19 Smlouvu o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene č. HO-
001030066243/001-PERF mezi Obcí 
Mutěnice a EG.D, a.s. Brno - pozemek 
p.č. 13780 v k.ú. Mutěnice - rozš. NN 
Pod Horů

XXI./2021Z/23 rozpočtové opatření č. 
7/2021 - povýšení příjmů o 5 720 600,-Kč 

a povýšení výdajů o 1 653 000,-Kč. Po 
provedení rozpočtového opatření budou 
činit příjmy 79 423 600,-Kč a výdaje 
131 258 200,- Kč.

ZO Mutěnice pověřuje

XXI./2021Z/20 Radu obce Mutěnice ke 
stanovení nejvyšší možné nabídky 
pro dražbu pozemků z pozůstalosti 
Zdeňka Kovaříka: id. 1/30 p.č. 14046, 
id. 1/30 p.č. 6624/104 a p.č. 7773, 
id. 1/30 p.č. 6624/47, id. 1/12 p.č. 
8051 a p.č. 8435 vše v k.ú. Mutěnice

ZO Mutěnice stahuje

XXI./2021Z/21 MPZ obce č. 31/2021 - prodej 
pozemku p.č. 10851 a p.č. 10853 v k.ú. 
Mutěnice z jednání ZO

Výsledky projednávání, které byly zamítnuty

Zastupitelstvo obce Mutěnice schvaluje 
MPZ obce č. 35/2021 - prodej pozemků 
p.č. 11165, p.č. 11166, p.č. 11167 a p.č. 
13255 v k.ú. Mutěnice - za nabídnutou 
cenu ve výši 260 000,-Kč pro Přemysla 
Rozehnala, Mutěnice
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Ve dnech 23. 10. a 24.10. proběhla 
poslední etapa kácení topolové aleje 
mezi Mutěnicemi a Hodonínem. A to 
v úseku od žel. přejezdu na Zbrodě po 
odbočku silnice do Dubňan, v prostoru 
mezi silnicí II/381 a žel. tratí do Hodonína. 
Kácení proběhlo dle rozhodnutí Odboru 
životního prostředí MÚ Hodonín. Záměr 
bylo nutné projednat také s Agenturou 
ochrany přírody a krajiny ČR, a dále také 
s Odborem životního prostředí Krajského 
úřadu JMK, neboť se lokality nachází 
v evropsky významné lokalitě Hodonínská 
doubrava.

Od podzimu r. 2017 bylo v pěti etapách 
(vždy za víkendové uzavírky silnice) 
pokáceno 451 topolů kanadských. Každá 
etapa kácení měla délku cca 640 m.

Důvodem kácení byla celková obnova 
stromořadí dle žádosti Správy a údržby 

silnic JMK. Alej byla vysázena v polovině 
20. století (její stáří bylo tedy cca 70 let), 
přičemž mýtný věk topolu kanadského 
je 40 let. Jednalo se o hybridní jedince, 
zcela nepůvodní dřeviny, jejichž značnou 
nevýhodou je brzké zestárnutí a rozpad 
korun. V posledních letech docházelo 
ke značnému prosýchání větví, korun 
stromů a také i odumírání celých stromů. 
V někol ika př ípadech došlo k pádu 
poměrně silných větví do prostoru žel. 
tratě, což mělo za následek zastavení 
vlaku. Naštěstí je úsek rovný a přehledný, 
tudíž vlak zastavil bez následků. Velkým 
problémem byl v podzimních měsících 
opad velkého množství listí na povrch 
frekventované silnice. Spolu v kombinaci 
s deštěm se pak stával povrch komunikace 
značně kluzký a nebezpečný. Obdobné 
problémy bývaly i na žel. trati, kdy mokré 

Kácení, sázení
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listí na kolejnicích způsobilo uváznutí 
vlaku při jízdě do stoupání ve směru do 
Hodonína.

Rozdělení kácení do pěti etap vycházelo 
ze skutečnosti, že jednorázové pokácení 
takového množství dřevin by neumožnilo 
živým organismům, které obývají topoly, 
bezpečně nalézt náhradní biotop – místo 
k dalšímu životu. Kácení probíhalo vždy na 
začátku období vegetačního klidu, neboť 
topoly mohly mít dutiny, které nejsou na 
první pohled vzhledem k velikosti topolů 
viditelné, a je možné, že v nich může hnízdit 
netopýr černý nebo netopýr velkouchý. 
Tzn., že kácení muselo proběhnout před 
zazimováním uvedených živočichů.

Taktéž bylo rozhodnuto o ponechání 
pařezů na místě bez zásahu z důvodu, že 
se následně stanou biotopem pro mnohé 
živočichy (především hmyzu), čímž přispějí 
ke zvýšení druhové rozmanitosti území.

Další podmínku kácení bylo provedení 
následné náhradní výsadby 298 ks dubu 
letního, kultivaru „Fastigiata“. Tento kultivar 
tvoří vzpřímený, lehce baculatý habit 
hustého větvení, kde se větev vedle větve 
tyčí jako vyrovnaní tmavozelení vojáci. 
Cílem náhradní výsadby je kompenzace 
ekologické újmy vzniklé pokácením 
dřevin, a lze předpokládat, že v časovém 
horizontu 10 -15 let plně nahradí vykácené 
dřeviny. Pro výsadbu, která byla vždy 
provedena po jednotlivé etapě kácení, 
byly užity zapěstované sazenice s balem.

Uvedená záležitost je ukázkou, že i k tak 
rozsáhlému kácení lze přistoupit citlivě 
a ohleduplně k životnímu prostředí.

Martin Králík
komise zemědělská 

a životního prostředí
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Vážení vlastníci a uživatelé pozemků,
dovolte, abychom vás upozornili na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a povinnosti, které z něj plynou. 
Na základě tohoto zákona a dle platných norem (PNE 33 0000-6, PNE 33 3300, PNE 33 3301, PNE 33 3302) vás žádáme o odstranění 
dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.
Odstranění, prosíme, proveďte podle níže uvedeného výpisu z předpisů tak, aby byla dodržena maximální výška porostu.

Ochranné pásmo je vymezeno vzdáleností od krajního vodiče a je různé pro jednotlivé napěťové hladiny: 

Zákon a normy rovněž určují minimální vzdálenost porostu od vedení,  kterou je nutné dodržet, a bezpečnou vzdálenost pro práci takto:

V lesních průsecích jsou vlastníci či uživatelé pozemků povinni umožnit zaměstnancům společnosti EG.D, a.s., nebo touto společností 
zmocněným zhotovitelům udržovat volný pruh pozemku o šířce 4 m po jedné straně základů podpěrných bodů (sloupů) nadzemního 
vedení.  

V případě, že při odstranění porostu v blízkosti vedení  nemůže být bezpečná vzdálenost pro práci dodržena a bezpečnost osob, 
technický stav vedení nebo jeho provoz by mohly být ohroženy, mohou být práce prováděny pouze se souhlasem společnosti EG.D, a.s., 
a to za podmínek pro tuto práci stanovených.

Pokud stav stromoví nebude odpovídat výše uvedeným podmínkám, osloví vás zástupce EG.D, a.s., formou dopisu, ve kterém budou 
uvedeny informace o provedení odstranění a ořezu dřevin na náklady EG.D, a.s.

Vlastník či uživatel nemovitosti, který neprovede ořez a odklizení dřevin, je povinen výkon činnosti v ochranném pásmu provozovateli 
distribuční soustavy umožnit. V opačném případě, na základě zjištění porušení právních předpisů, může Energetický regulační úřad 
udělit vlastníkům či uživatelům nemovitostí pokutu.

Odstranění a ořez dřevin provádějte, prosím, průběžně.

Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77, nebo navštivte www.egd.cz.

Hladiny napětí (VN) Ochranné pásmo Výška porostu

Nadzemní vedení  |  napětí od 1 kV do 35 kV 7 m od krajního vodiče maximálně 3 m

Nadzemní vedení  |  napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m od krajního vodiče maximálně 3 m

Podzemní vedení  |  do napětí 110 kV včetně 1 m od krajního kabelu nesmí být žádný porost

Hladiny napětí Bezpečná vzdálenost pro práci Vzdálenost porostu od vedení

Vedení NN  | nízké napětí (400/230 V) 1 m od vedení alespoň 2 m

Vedení VN  | vysoké napětí (22 kV) 2 m od vedení alespoň 3,5 m

Vedení VVN  | velmi vysoké napětí (110 kV) 3 m od vedení alespoň 4,5 m

Informace z EG.D, a.s.
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Rok 2021 byl pro nás všechny velmi těžký. 
Opět jsme se potýkali s projevy sucha, 
přívalovým deštěm a přibyl další přírodní 
jev - tornádo. To naše území zasáhlo 
a značně poznamenalo. Děkuji všem, kteří 
se jakkoli zapojili do pomoci s odklízením 
škod způsobených tornádem. 

Stále nás velmi trápí COVID-19. Všichni 
s ním bojujeme, jak je jen v našich silách. 

Děkuji všem a zejména zdravotníkům, kteří 
pomáhají zvládat tuto pandemii.

Přeji vám krásné prožití svátků vánočních 
a do nového roku přeji co nejméně 
problémů, mnoho úspěchů, úsměvů 
a především hodně zdraví!

Ing. Bc. Anna Hubáčková
senátorka za Hodonínsko

Poděkování

Zprávy z knihovny

Cestopisná přednáška
VELKÁ BRITÁNIE

V úterý 5. října nás opět navštívil pan Jiří 
Mára se svou manželkou Alenou.

Tentokrát jsme si vyslechli o jejich 
cestování po Anglii, Skotsku a Walesu. 
Jako poka ždé,  tak i  nyn í  mě l i  vše 
přehledně nachystané a celou přednášku 
doplňovaly jejich zajímavé fotografie 
a videa z cesty.

Akci navštívilo 22 občanů Mutěnic.

DRUHÁCI V KNIHOVNĚ

Ve dnech 2. a 4. září navštívili knihovnu 
druháci z naší školy. Společně jsme 
si prošli všechna oddělení knihovny 
a zopakovali si tak poznatky získané při  
minulých návštěvách. Poté jsme prolezli 
kouzelným kruhem a ocitli se v pohádkové 
zemi Kvítečkov, kde jsme spolu s malíčky 
a malenkami zažili spoustu zajímavého 
dobrodružství.

Přišlo 33 dětí a 2 paní učitelky.

Renata Nováková
knihovnice
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Názory našich zastupitelů

Vážení spoluobčané,
v poslední době se stávají nejvíce 

d i s k u t o v a n ý m  t é m a t e m  j e d n á n í 
z a s t u p i t e l s t v a  o b c e  t z v .  M P Z 
(majetkoprávní záměry obce). Všichni 
z nás si zajisté všimli, že ceny pozemků 
a nemovitostí rostou raketovou rychlostí. 
I z tohoto důvodu by mělo být v zájmu 
obce, aby se obecní pozemky prodaly za 
co nejvyšší ceny. K vyhlášeným MPZ se 
hlásí i několik zájemců, kteří obálkovou 
metodou nabízí cenu. Po otevření obálek 
se může ještě přihlásit také kdokoliv 
př í tomný na jednání zastupite lst va 
obce a cenu případně navýšit, tak jako 
vš ichni dotčení .  V tomto okamžiku 
se d le mého názoru mění k las ick ý 
MPZ na dražbu. D louholetou pra x í 
při MPZ bylo, že zastupitelé v tajném 
hlasování rozhodovali pro zájemce dle 
svého uvážení.  Cena byla totiž předem 
stanovena a pro všechny zájemce byla 
stejná. Z tohoto důvodu si myslím, že by 
se podmínky prodeje obecního majetku 
měly změnit. V případě prodeje by měla 
být rozhodujícím faktorem nabídnutá 
nejvyšší cena v uzavřené obálce. Při 
l istopadovém jednání zastupitelstva 
obce se MPZ proměnil v dražbu bez 
pravidel. Určitě to není neférové vůči 
těm, kteří si podali oficiální písemnou 
nabídku. Pokud se nenastaví nová a jasná 
pravidla prodeje obecního majetku, bude 
docházet k těmto excesům nadále. Není 
přeci možné, aby se po otevření obálek 
a zj ištění nejvyšší ceny přihazovalo 

z pléna nebo z řad nás zastupitelů, 
i  když za současné s ituace je toto 
možné a legitimní. Pro některé movité 
občany z ce lé republ ik y pak bude 
velmi jednoduché vykoupit pozemky, 
vinice, sady v Mutěnicích a v lokalitě 
Pod Dubňansků horů, která patří do 
katastru naši obce. Stačí si počkat na 
jednání zastupitelstva obce a nějakou 
korunu př ihodit . Osobně si mysl ím, 
že pokud někdo užívá d louhodobě 
obecní pozemek, nemovitost, sad či 
vinici na základě nájemní smlouvy, měl 
by mít v př ípadě prodeje předkupní 
právo. Př ípadně by problémy mohla 
vyřešit tzv. Pachtovní smlouva, která 
by se s případným zájemcem uzavírala 
na d louhé období .  Obec by se tak 
nemusela zbavovat pozemků a pachtýř 
by se o majetek obce řádně staral .  
V př ípadě prodeje pozemků, k teré 
nikdo neužívá , by měla rozhodnout 
obá lková metoda a nejv yšš í  cena . 
Zastupitele bude čekat další důležité 
rozhodování ohledně prodeje stavebních 
pozemků za Fišmanovým, kdy bude 
nutné stanovit pravidla prodeje, aby 
nedocházelo k tomu, že dlouhé roky 
v této lokalitě budou prázdné stavební 
parcely. Závěrem bych chtěl všem popřát 
krásné Vánoce, hodně štěstí a hlavně 
zdraví do dalšího roku.

Marek Ištvánek
zastupitel obce

Prodej obecních pozemků
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Black Friday !

Tímhle pokřikem zeleného skřeta jednoho 
nejmenovaného obchodu s elektronikou 
by se asi nejlépe dalo popsat dění na 
posledním zastupitelstvu.

Obec Mutěnice v tomto roce pořádá 
dosud nevídaný výprodej obecní půdy. Jak 
se ukazuje, hluboko pod reálnou cenou. 
A to přes proklamace radnice zveřejněné 
v tomto zpravodaji z jara letošního roku, 
ve kterém bylo jasně řečeno, že rada obce 
preferuje spíše dlouhodobé pronájmy 
a k prodeji bude navrhovat pouze pozemky, 
o které se konkrétní člověk dlouhodobě 
stará, případně drobné pozemky určené 
k dorovnání hranic parcel.

Podle názoru zastupitelů za Svobodné 
není vhodné, aby se obec ve velkém 
zbavovala svých pozemků a to zejména 
z důvodu, že je bude potřebovat ke 
směně s vlastníky parcel pod nynějšími 
i plánovanými komunikacemi a stavbami 
občanské vybavenosti. Naposled tomu 
tak bylo v případě ul. Školní. Kdybychom 
majiteli pozemku pod touto komunikací 
neměli co nabídnout výměnou, nikdy 
bychom nemohli zahájit její rekonstrukci.

A pokud se přece jen obec rozhodne 
nějaký vinohrad či pole místo dlouhodobého 
nájmu prodat, měla by ho nabídnout 
všem, bez rozdílu. Nikoli jen vybraným 
lidem. Prodat ho pokud možno za co 
nejvyšší cenu. Toto je i cíl mé iniciativy, 
kdy prodeje obecního majetku předem 
avizuji na sociálních sítích, kde si jich může 
všimnout nejvíce potencionálních zájemců. 
Výsledkem je, že za tyto pozemky obec 
inkasuje 2x až 2,5x více, než tomu bylo 
doposud.

Moji snahu se pokusil starosta zhatit, 
když zařadil na jednání zastupitelstva dne 
6.9.2021 prodej několika velice lukrativních 

pozemků pouhé hodiny před jeho konáním. 
Ani někteří zastupitelé neměli tušení, že 
se tam o tom bude jednat. Tím de facto 
znemožnil účast na dražbě všem ostatním 
zájemcům z řad veřejnosti.

Poté, co neprošel náš návrh na odložení 
projednávání na další zastupitelstvo, rozhodl 
jsem se prodejní cenu pro obec navýšit 
sám. Dopadlo to tak, že zastupitelstvo 
neodsouhlasilo prodej pozemků za mnou 
podanou nejvyšší nabídku a pozemky 
zůstaly v obecním majetku.

Doufám,  že už i  radn ímu,  k te r ý 
v souvislosti s výprodejem obecní půdy 
přímo na zastupitelstvu prohlásil: „my jsme 
to prostě zkusili“, je jasné, že dlouhodobý 
pronájem obecní půdy namísto jejího 
prodeje je lepším řešením. V platnosti 
samozřejmě zůstává náš požadavek, aby 
se také o pronájem mohl přihlásit každý 
občan Mutěnic.

Závěrem mi dovolte, abych vám milí 
spoluobčané popřál hezké svátky vánoční, 
zdraví a úspěchy v roce 2022.

Děkuji za pozornost,

Přemysl Rozehnal
zastupitel obce Mutěnice.
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Galerie

Pavel Miklica

Vyhledávanými řemeslníky na vesnicích byli 
v historii i krejčí pánského oblečení. V obcích 
na Slovácku to byli hlavně mistři, kteří vyráběli 
slovácké obleky. Sváteční, ale i pro všední 
užívání. V naší obci byl posledním pan Pavel 
Miklica. Na příběhu jeho života můžeme vidět 
malý průřez do dějin naší obce v období 
dvacátého století. Narodil se 26. února 
1906 za Rakouska – Uherska do řemeslnické 
a rolnické rodiny rodičům Isidorovi a Tekle, 
rozené Figurové. Otec byl rodák z Prušánek 
a matka, která dostala věnem domek v ulici 
U Obory č.p. 112 v Mutěnicích, pocházela 
z Dolních Bojanovic. V rodině žil ještě starší 
bratr Petr a mladší sestra Antonie. Tak jako 
v mnoha mutěnických rodinách zasáhla do 
života rodiny I. světová válka. Petr v roce 
1916, v pouhých osmnácti létech, narukoval 
do armády.  Prožité válečné utrpení se 
podepsalo na jeho zdraví a čtrnáct dnů po 
návratu zemřel. 

Rodina měla tak, jak většina mutěnických 
rodin, malé hospodářství. Otec pracoval 
jako krejčí slováckých obleků a krojů. 
Pavel vychodil základní školu, dobře se 
učil a uvažoval o studiích. Poválečné roky 
však přinesly složitou hospodářskou dobu 
a po smrti bratra se musel věnovat práci 
při domácím hospodářství. Pokračoval 
v rodinné tradici a vyučil se u otce krejčím. 
Odborné zkoušky složil u Živnostenského 
úřadu v Hodoníně a spolu s otcem se podílel 
na výrobě slováckých obleků nejenom pro 
místní, ale i pro zájemce ze širokého okolí. 

V roce 1929 se oženil s Filomenou, rozenou 
Ilčíkovou. Vychovali čtyři děti. Nejstarší 
Ludmila, provdaná Kramlová se narodila 

v roce 1930, Františka provdaná Paveleková 
v roce 1932 vystudovala lékařství. V roce 
1937 se narodil Pavel a v roce 1940 Petr, který 
vystudoval inženýrství.

Život rodiny přinášel denní starost 
o zabezpečení živobytí. Spolu s manželkou 
rozšířili hospodářství zakoupením polí, 
vysazením vinice, vybudováním vinného 
sklepu. Chovali drůbež, starali se o kravičky, 
které využívali i pro lehčí práce na poli 
i v povozu. Strýček Miklica s manželkou byli 
mezi posledními v Mutěnicích, které bylo 
vidět, jak jedou za prací na pole na voze 
taženém kravkou. 

Krejčovství však bylo hlavním zdrojem 
příjmů. Pan Miklica se stal postupně, tak jako 
jeho otec, vyhlášeným odborníkem. Šaty od 
něj byly znát podle kvalitního zpracování, ať 
to bylo pro všední dny nebo sváteční.
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Přišla však doba budování socialismu, 
která živnostníkům nepřála. Většina 
z nich buď řemesla zanechala, jiní museli do 
takzvaných výrobních družstev. Pan Miklica 
byl místními funkcionáři rovněž vybízen 
k založení družstva., Byl by tam jediný, ale 
nad tím tehdejší mocipáni neuvažovali. 
Přišla padesátá léta a nátlak na samostatně 
hospodařící rolníky i řemeslníky ke vstupu do 
jednotných zemědělských družstev. Vstup 
do JZD nakonec podepsal, aby umožnil svým 
dětem studovat. Zemědělské družstvo se 
však v Mutěnicích dlouho neudrželo a zaniklo 
přechodem do státního statku. Ve statku 
pracoval až do odchodu do důchodu. 

Od mládí se zapojoval do společenského 
života v obci. Byl aktivní v lidové straně 
i v Tělocvičné jednotě Orel. Hrál ochotnické 
divadlo, zpíval v chrámovém sboru, cvičil 
a již ve velmi mladém věku se stal i orelským 
funkcionářem. V roce 1930 byl členem 
výboru, od roku 1932 jednatelem a následně 
dva roky starostou. Od roku 1935 byl 
zvolen místostarostou a od roku 1939 opět 
starostou. Velkou měrou se podílel na stavbě 
Katolického domu. Od roku 1938 nastal 
postupný konec rozvíjející se první republiky. 
Válečné hrozby Německé říše vedly nejprve 
v květnu k vyhlášení částečné mobilizace 
a v září k vyhlášení všeobecné   mobilizace, 
kdy narukoval i pan Miklica. Narukoval ke 
dragounům do hodonínských kasáren. Po 
přijetí Mnichovské dohody se po čtrnácti 
dnech vrátil domů. Přišla těžká léta okupace.  
V roce 1941 byl Orel tak jako všechny 
společenské organizace zakázán, až do 
15. dubna 1945. Ihned po osvobození byla 
činnost obnovena a starostou byl opět zvolen 
bratr Miklica.  Několik let svobody však byl 
definitivně ukončen 31. března 1948 zákazem 
činnosti katolických spolků a organizací. 
Lidová strana se stala součástí Národní fronty 
a pan Miklica svou politickou činnost ukončil.

I v době zaměstnání ve statku a následně 
i v důchodu, si rodina udržela malé, 
záhumenkové hospodářství. Rád se věnoval 
pěstování vinné révy a výrobě vína.  Denně 
jej bylo vidět, jak jde po práci do sklepa „Ve 
čtvrtkách“ ochutnat a zkontrolovat víno a se 
sousedy pobesedovat. 

Ve volném čase se i nadále věnoval 
krejčovskému řemeslu, i když zájem 
o slovácké mužské obleky upadal. Několik 
starších mutěnických mužů však ještě 
i v osmdesátých létech jeho služeb využívalo.  

Celý svůj život prožil v Mutěnicích. Byl 
to zdánlivě život obyčejného, skromného 
člověka. Byl to ale život poctivého řemeslníka, 
starostlivého otce rodiny, ale i občana, který 
se zapojoval do veřejného života. Zemřel 
8. června 1989. S jeho generací skončila 
doba vesnických řemeslníků. Kolářů, ševců, 
sedlářů, sklenářů, bednářů a dalších.     

Petr Plchut 
s přispěním rodiny Miklicovy
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Historie

Události obce hodné paměti

330 let
V roce 1692 prodal hrabě z Oppendorfu 
celé panství (sem patřily i Mutěnice) knížeti 
z Lichtensteinu. Po tomto zdědila panství 
jeho dcera Marie Antonie, která byla 
provdaná za hraběte Czobora. Její syn Josef 
Czobor, hrabě tohoto panství byl nucen ho 
prodat, protože jeho velkou část promarnil.

295 let
V roce 1727 Marie Antonie Czoborová, 
rozená Lichtesteinová, zanechala v našem 
kraji několik významných  uměleckých 
soch: kamenný kříž u silnice na Zbrodě, 
dále sochu Bolestné Panny Marie na hrázi 
Písečného rybníka a sochu sv. Ondřeje na 
hrázi Jarohněvického rybníka (lidem zvanou 
Rybnikus nebo Mikuláš)

270 let
V roce 1752 byl pro Mutěnice vypracován 
soupis tzv. Tereziánského katastru

260 let
V roce 1762 panství od Czobora mladšího 
koupil manžel Marie Terezie František 
Lotrinský

250 let
V roce 1772 se v Mutěnicích začaly jíst 
brambory. Roky 1770-1772 byly velice mokré 
a byl veliký hlad, takže nebylo nic zvláštního 
najít mrtvého člověka na cestě. Byla velká 
neúroda obilí a lidé začaly jíst i brambory, 
jimiž dosud krmili jen dobytek. Tohoto roku se 
počaly z poručení zemského dělat z Úlehlí nová 
pole a v tomto roce byl také veliký pád dobytka.

235 let
V roce 1737 zabil blesk Jiřího Lamače, který 
zvonil mračnům. Téhož roku byl ve vesnici 
veliký požár.

210 let
V roce 1812 bylo nadměrné mokro, takže 
se do Medlova nemohlo okolo humen dojet. 
Jezdilo se po císařské silnici až ke svatému 
Jánu a po drahách do Medlova.

205 let
V roce 1817 vystavěl Josef Kmenta č.p. 
166 polokapličku na Větřáku (v portálovém 
průčelí velkou oltářní niku opatřenou 
mřížkou a v ní pak obraz svatých Jana 
a Pavla).

195 let
V roce 1827 byla vypracována pro obec 
katastrální mapa – indikační skica stabilního 
katastru.

190 let
V roce 1832 byla obecním nákladem 
na cholerovém kerchůvku zbudována 
klasicistní kaple sv. Rocha s litinovým 
krucifixem na vrcholu jejího štítu. Toho roku 
také lidé sekli v kožuchách a halenách.

185 let
V roce 1837 zahynulo v Mutěnicích přes 
100 kusů dobytka.

170 let
V roce 1852 na jaře se do Mutěnic 
přistěhovala rodina panského kočího Josefa 
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Masaryka s dvouletým synkem Tomášem. 
V listopadu se jim tu narodil a byl pokřtěn 
syn Martin.

165 let
V roce 1857 byl založen „nový hřbitov“ 
(dnešní starý hřbitov) v Oboře.

140 let
V roce 1882 byla vystavěna Ignácem 
a Annou Laštůvkových z č.p. 4 kaple 
(rotunda) Sedmibolestné Panny Marie.

130 let
V roce 1892 byl založen Mutěnický 
dobrovolný hasičský sbor. Prvním velitelem 
byl Josef Trávník, č.p. 60.

125 let
V roce 1897 byla vybudována silnice 
k nádraží a 16. května poschoďová nádražní 
budova.

100 let
V roce 1922 byla vybudována silnice pod 
Búdy

85 let
V roce 1937 dne 14. září skonal v Lánech 
čestný občan obce z roku 1920, bývalý 
prezident Republiky československé Tomáš 
G. Masaryk. Dne 21. září  se účastnili 
starosta a obecní radní jeho pohřbu v Praze.

30 let
V roce 1992 dne 15. října  se uskutečnila 
vzácná návštěva: vnučky T.G.Masaryka 
navštívily obec Mutěnice. Byly to sestry 
PhDr. Anna Masaryková a Herberta 
Masaryková-Pocheová. Navštívily také 
Kopčany, Hodonín, Čejkovice a Čejč.

Ing. Jaroslav Mihola

Vlakové nádraží Mutěnice r. 1900
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Školství

Malebný podzim s přírodninami

Celý měsíc říjen byla opět u nás v ZŠ 
v galerii Na chodbě uspořádána výstavka 
dětských výrobků z př írodnin. Přes 
čtyřicet žáků individuálně, ve dvojicích 
nebo ve skupinkách se zúčastnilo již 
sedmého ročníku soutěže Nejkrásnější 
výrobek z přírodnin.

Všem patří velká pochvala a poděkování. 
Ani jeden výrobek nebyl stejný, žádný se 
ani neopakoval z předešlých let. Každý 
výtvor byl originální, upoutal oči něčím 
jiným. Člověk se musel chvilku zastavit 
u výrobku a pořádně se zadívat, aby si 
všiml všech miniaturních postaviček, 
předmětů, detailů, věcí, které vytvořila 
dětská ruka sama nebo za pomoci někoho 
blízkého. Výstavku si každý den prohlíželo 
několik desítek očí, dorazily i děti z MŠ.

Fotografie na webu naší školy velmi 
výmluvně vypovídají o kvalitě a kráse 
všech výrobků. Děkujeme všem dětem, 

rodičům či blízkým, kteří si našli chvilku 
(věřím, že i celé hodiny) ve svém volnu 
a věnovali ho tvoření, jehož výsledkem 
byly tyto nádherné výtvory.

Závěrem bych chtěla poděkovat Klubu 
rodičů za podporu soutěž v naší škole 
pořádat. Ale hlavně také za finanční 
příspěvek, za který byl všem žákům, 
kteří přinesli svůj výrobek z přírodnin 
na výstavku, předány sladkosti a drobné 
věcné ceny.  Nej lepš í  v ýrobk y by ly 
oceněny na památku diplomem. Tak 
příští rok zase?

                                                                                                                   
Mgr. Markéta Labudová
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Beseda se spisovatelkou

V říjnu přivítali žáci třetích, šestých 
a osmých tříd naší základní školy spisovatelku 
Kláru Smolíkovou.

Tato autorka se mnoho let angažuje 
v Husitském muzeu v Táboře, kde se věnuje 
muzejní pedagogice, také spolupracuje 
s dětskými časopisy Čtyřlístek, Sluníčko 
a Mateřídouška. Je významnou autorkou knih 
zaměřujících se na vzdělávaní a v současné 
době píše knihy především pro děti a mládež. 
Rovněž píše scénáře ke komiksům, 
počítačovým hrám i večerníčkům.

V literárních seminářích se žáci věnovali 
rozmanitým programům:

Třeťáci si hravou formou zkusili zahrát na 
detektivy a snažili se dešifrovat obrazové 
sdělení a přečíst stopy k odhalení zločinu. 
Zahráli si hru na svědky a detektivy, při které 
si zkoušeli vytvořit podobu pachatele. Na 
závěr besedy tvořili úvod vlastní detektivní 

zápletky, což nebylo vůbec jednoduché. 
Šesťáci si v hravém workshopu zkoušeli, 

jakými způsoby vzniká komiks. Navrhovali 
vlastní komiksovou postavu a v roli 
redaktora vymýšleli vlastní komiksový příběh. 
V neposlední řadě nahlédli také do historie 
komiksových příběhů. 

Osmáci velkou část dílny věnovali 
především povídání o knize S Komenským 
do komiksu:  Únikovka s Amosem. 
Prostřednictvím komiksu se žáci dozvěděli 
více ze života, vzdělání a myšlení Jana Amose 
Komenského. Spisovatelka dokázala žáky 
vtáhnout do děje a žáci tak mohli vnímat 
nástrahy tehdejšího života - například mor či 
náboženské nepokoje. Závěrem semináře 
se žáci ponořili do obrazové encyklopedie 
Orbis Pictus a snažili se vcítit do příběhů na 
obrázcích.

Mgr. Jitka Hamšíková
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Jak nepodlehnout manipulaci

V měsíci ř í jnu a l istopadu se žáci 
sedmé, osmých a devátých tříd zúčastnili 
výukového programu s názvem Bezpečně 
na internetu – argumentační d í lny. 
Byl zaměřen především na podporu 
spolupráce žáků ve třídě i ve skupinách 
a  na  roz voj  j e j i ch  kom un ikačn ích 
dovedností i kritického myšlení.

Program využil zážitkové metody. Při 
aktivitách se pracovalo s každodenními 
situacemi, aby si žáci dokázali téma spojit 
s tím, s čím se sami potkávají, ať už ve 
škole, v kyberprostoru, nebo v rodině.

V rámci argumentačních dílen na sobě 
žáci zažili , že se nerozhodují jen na 
základě samotných argumentů a jejich 
kvality, ale často na ně působí také 
(ne)sympatie a neverbální komunikace. 
Na druhé straně také sledovali vlastní 
tendence o manipulaci ve chvíli, kdy se 
snažili druhého o něčem přesvědčit. 
Žáci trénoval i schopnost jednotl ivé 
negativní vlivy pojmenovat a vyhnout 
se jejich používání. Naučili se, že ne 
každý argument má stejnou váhu a že je 
důležité se umět správně vyjadřovat, ale 
i naslouchat.

Závěrečná „superdebata“ dvou týmů 
před živým publikem byla ověřovacím 
testem i praktickou zkouškou vlastních 
vyjadřovacích schopností a bylo úplně 
jedno, zda se prodiskutovávala tak 
„závažná“ témata, jako je ananas na 
pizze, nebo kterou stranou banánu je 
lepší začít pro pohodlné oloupání. 

A co si o programu myslí naši žáci? 
Posuďte sami:
…lektoři byli mladí a porozuměli nám…
…díky nim jsme se i jako třída trochu víc 
sblížili…

…líbila se mi otevřená debata, každý si 
mohl říct svůj názor…
…všichni se navzájem poslouchali…
… zapojili jsme se všichni…
…teď už vím, jaké používat argumenty bez 
tzv. argumentačních faulů…
…nejlepší aktivita podle mě byla, jak dva 
týmy proti sobě argumentovaly…
…zjistila jsem, že se nemám se všema 
hádat, že to jde vyřešit i klidně…
…odnesl jsem si velmi dobrý pocit…
…myslím si, že obsah tohoto programu by 
měl být součástí samotné výuky…

Mgr. Lenka Švédová 
a žáci naší školy
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Sběr starého papíru

Vzhledem k příznivým výkupním cenám 
se letos mohl po kratší přestávce opět 
uskutečnit sběr starého papíru. Stalo 
se tak v úterý 9. listopadu a ve středu 
10. listopadu. Patronát nad touto akcí 
převzali žáci devátých tříd. Rodiče i žáci 
byli včas upozorněni, aby shromažďovali 
požadovaný mater iá l ,  n icméně pro 
všechny organ izátor y by lo ve lk ým 
otazníkem, zda navážeme na tradici 
předchozích bohatých sběrů. A stalo se, 
v úterý asi ve 13 hodin začaly automobily 
svážet různá množství staarého papíru, 
chlapci i dívky skládali, dívky zapisovaly. 

Nikdo se až do konce nezastavil. Žáci 
zodpovědně dorazili i ve středečních 
ranních hodinách. Byly naplněny dva 
kontejnery, celkem 9472 kg starého 
papíru. 

Děkujeme všem rodičům i žákům, kteří 
tuto akci aktivně podpořili. Výtěžek ze 
sběru bude použit ve prospěch žáků 
naší školy.

Mgr. L. Švédová 
a Mgr. P. Lacinová
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Bubnujte spolu s námi, aby bylo děti lépe slyšet!

Na Světový den prevence týrání 
a zneužívání dětí 19. listopadu 2021 se mezi 
desátou až jedenáctou hodinou v České 
republice rozezněly bubny. Akce s názvem 
Bubnovačka má symbolicky upozornit na 
důležitost ochrany dětí před násilím a otevřít 
ve společnosti téma včasné prevence. 
V České republice Bubnovačku poprvé 
pořádalo Centrum LOCIKA, které již od 
roku 2015 pomáhá dětem a jejich rodinám 

žít život bez násilí. Tato aktivita vznikla 
na Slovensku, kde se letos pod záštitou 
prezidentky Zuzany Čaputové koná již 
osmým rokem.

A proč bubnovat?
Násilí na dětech je tady, je kolem nás, 

i když ho často nevnímáme, nevidíme. 
Je důležité dětem naslouchat a věřit jim. 
S násilím se můžeme vypořádat jen tak, 
že ho nebudeme bagatelizovat, přehlížet 
a vnímat jako něco, co se nás přece netýká.

V naší škole bubnovali žáci prvních 
a osmých ročníků, a tím tuto akci nejen 
podpořili, ale také vyslali vzkaz všem dětem, 
které zažívají násilí: „Hrdina o násilí nemlčí!“

Mgr. Gabriela Komínková
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Hody ve školní družině

Oděn i  do l idov ých krojů zav í ta l i 
v předhodový čas do školní družiny 
Kristýna Homolová a Matěj Pavelka, 
aby si společně s dětmi popovídal i 
o tradicích a zvycích hodů, a hlavně 
o výrobě lidových krojů.

Co tvoří chlapecký a co dívčí kroj, 
podrobně popsala a také názorně ukázala 
a vysvětlila Kristýna, která se už nějaký 
rok zabývá výrobou lidových krojů. Děti 
si pod jejím vedením vyzkoušely, jak 
se malují krojové mašle a současně si 
prohlédly její velmi zdařilé výrobky.

Matěj chlapcům zatančil mužský lidový 
tanec ze Slovácka – verbuňk. Podrobně 
popsal jednotlivé figury a zdůraznil, co 
je u tohoto tance důležité. Všichni si pak 

tento nelehký tanec s radostí vyzkoušeli. 
Je krásné, s jakou radostí a nadšením 

přišli mladí lidé, aby se podělili s malými 
dětmi o svůj vztah k l idovému kroji 
a k lidovým tradicím. Za to jim velmi 
děkujeme.

Nezapomínejme odl išovat všední 
den od svátku, zastavme se na chvíli 
a popovídejme si s přáteli, sousedy, 
spoluobčany. Udržujme tradice, které 
nám předali naši předkové, a s úctou je 
předkládejme našim dětem. 

Vychovatelky ŠD
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Rok zvířat v mateřské škole

Naše mateřská škola v tomto školním 
roce připravila pro děti celoroční projekt 
Rok zvířat, který vychází ze školního 
vzdělávacího programu Korálky. 

Projekt je zaměřen na poznávání přírody 
a zvířat. Klade důraz na bezprostřední 
kontakt s přírodou a na její pozorování. 
Vede děti k ekologickému myšlení a jednání 
na základě vlastních prožitků a zkušeností. 
Jedná se o dlouhodobý projekt, který 
spojuje práci všech tříd v rámci jedné 
mateřské školy.

Cílem projektu je podpořit v dětech 
zájem o svět kolem nás, jehož jsou příroda 
a zvířata nedílnou součástí. Zábavnou 
a hravou formou chceme dětem ukázat, 
jak je příroda pro člověka důležitá a jak se 

k ní musíme chovat.
Během celého roku se děti budou 

dovídat mnoho zajímavostí ze světa zvířat. 
Zvířata děti baví a rády o nich zjišťují 
nové informace. Jako každoročně nás 
navštíví pan myslivec, jehož zajímavé 
povídání doplníme o vycházku na Větřák 
ke krmelci, který nám zde připravilo místní 
myslivecké sdružení. Zúčastníme se 
environmentálního výukového programu 
s názvem Ježek v Ekocentru Trkmanka ve 
Velkých Pavlovicích.

A také jsme na jeden rok v hodonínské 
zoo adoptovali výra velkého a veverku 
obecnou. Naším záměrem bylo adoptovat 
zvíře či ptáka, se kterým se můžeme 
setkat i ve volné přírodě a mít tu možnost 
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pozorovat ho v jeho přirozeném prostředí. 
Do adopce se zapojili děti i zaměstnanci 
celé mateřské školy. Děti se mohou 
během roku spolu s rodiči vypravit do 
zoo své chráněnce navštívit. A na jaro 
roku 2022 máme naplánovanou návštěvu 
zoo s mateřskou školou, kde si společně 
prohlédneme zvířátka zblízka. 

Nezapomínejme, že i zvířata mají svůj 

svátek. Mezinárodní den zvířat připadá 
každoročně na 4. října, tedy na svátek 
sv. Františka z Assisi, patrona zví řat 
a ochránců přírody. Jeho kladný vztah ke 
zvířatům by mohl být vzorem a inspirací pro 
nás všechny i dnes.

Za mateřskou školu 
Lenka Trávníková

Kultura

Koncert

Koncert Mužáků z Mutěnic a cimbálové 
muziky Grajcar se vtiskl veřejnosti hluboce 
do povědomí. Myslím, že nepřeženu, když 
řeknu, že to byl velice příjemný a silný zážitek 
jak pro účinkující, tak pro diváky.  Dvěma 
slovy - fantastický a nezapomenutelný! My 
na jevišti jsme si opravdu s chutí zazpívali 
a ti v hledišti nám nepřestávali tleskat. 
Bylo to velice blízké propojení obecenstva 
s účinkujícími.

Grajcar je doposud nejlepší cimbálkou, 
se kterou jsem měl čest si zahrát. Jsou 
perfektně sehraní, vynikající zpěváci 
a muzikanti. Jsou též velice pohotoví 
a organizovaní. Za jedinou zkoušku 
dali dohromady neuvěřitelné množství 
repertoáru. Na koncertě všechno klaplo 
bez chyby.

Komorní sestava sboru mladých děvčat 
byla krásným oživením této akce. 

Milan Mráz má zvučný basový hlas 
a rozsah, a je potěšením si ho kdykoliv 
poslechnout. Spolu se synem Patrikem 
předvedli krásný mužský duet. 

“Tá mutěnská mája tenká” odezněla 
s úspěchem. Jsem moc spokojený 

s výkonem sboru i s doprovodem Grajcaru. 
Chci tímto poděkovat společnému úsilí 
všech účinkujících v záměru veřejné hudební 
realizace živé premiéry mé písně. 

Koncert  by l  zpestřen br i lantn ím 
provedením žesťového dueta Milana 
Dvorackého a Pavla Přidala. Závěr koncertu 
patřil Milanovi Dvorackému a Milanovi 
Mrázovi v roli Jeníka a Kecala v árii 
“Znám jednu dívku”, na což sbor navázal 
písní “Proč bychom se netěšili” z opery 
Bedřicha Smetany “Prodaná nevěsta”. Byl 
to pestrobarevný program.

Troufám si říct, že úspěch obou skupin 
byl nezměrný. Kombinace těchto dvou 
hudebních skupin byla nejšťastnější volbou 
jak pro nás účinkující, tak pro diváky. 
Vytrvalý aplaus v závěru koncertu nás přiměl 
vrátit se zpět na jeviště a přidávat. 

Mutěňáci mají technicky a intonačně 
nejvyspělejší mužský sbor, o kterém já 
vím. Umělecký vedoucí Joška Ilčík je 
výjimečný člověk a vynikající muzikant. Jeho 
vystoupení a akce, na které mě zve, jsou 
vždy na nejvyšší profesionální úrovni. Byla 
velká škoda, že tento koncert, ve kterém 
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jsme oslavovali v podstatě jeho 20-ti leté 
vedení tohoto sboru musel být nakonec 
odehrán bez něho, protože onemocněl 
a musel zůstat doma. 

Sbor má výhodu, že někdo jiný na 
zkouškách nacvičuje a někdo jiný pak na 
jevišti diriguje. To se osvědčilo i teď. 

Takže - díky Joškovi Ilčíkovi za jeho 
hudební inteligenci, vizi, intuici a neutuchající 
snahu a starostlivost o tento sbor. Má 
skvělé výsledky. Pro takovéto zážitky každý 

účinkující žije. Rozdává radost kvalitním 
muzicírováním a obdrží poděkování a uznání 
ve formě potlesku audience. 

Všichni, kdož o tomto koncertu věděli 
a neukázali se, přišli o výjimečný kulturní 
zážitek. Tak kvalitní kombinace dvou 
fenomenálních hudebních těles se na 
koncertě na folklorním poli hned tak neuvidí.

Ladislav Prčík

Mužáci z Mutěnic oslavili 20 let působení

Náš sbor, Mužáci z Mutěnic, v letošním 
roce vzpomíná na svoje první krůčky, kterými 
jsme se před dvaceti lety vydali na pouť 
slováckými písničkami, folklorem a setkávání 
s dalšími sbory a muzikanty.

Proto jsme se moc těši l i  na svůj 
narozeninový koncert, který proběhl 19. 11. 
2021 v předhodový pátek. 

Pod vedením Jošky Ilčíka jsme se na tento 
koncert připravovali s nejvyšším nasazením, 
a když už se konečně blížil očekávaný 
termín, s hrůzou jsme sledovali zaváděná 
proticovidová opatření a obávali jsme se, 
že veškerá příprava nakonec půjde vniveč. 
Naštěstí jsme se, po pečlivém vyhodnocení 
situace, rozhodli do koncertu jít i za cenu 
různých omezení a opatření. A myslím, že 
jsme udělali jenom dobře. 

Stejně jako při svém 15. výročí jsme 
si přizvali jako hosty cimbálovou muziku 
Grajcar z Dolních Bojanovic s primášem 
Martinem Zlomkem, což je vždy záruka 
muziky v té nejvyšší kvalitě.

Pořadem měl provázet František Čech 
z Týnce, který ale bohužel onemocněl, 
a proto jsme narychlo požádali Blanku 
Přidalovou. Přes minimum času na přípravu 

se toho chopila a její konference byla 
naprosto brilantní. Za to jí patří velký dík.

Při koncertu zazněly jak písně známé, tak 
písně neznámé i úplně nové. Jako příklad 
bych rád uvedl píseň z autorské dílny 
Ladislava Prčíka „Tá mutěnská mája tenká“, 
která zazněla na koncertě ve své premiéře. 
Laďa v ní zpracoval námět mutěnských hodů 
od „stavjání“ máje, přes hodovou mši, až po 
krojovanou zábavu. Písnička má obrovského 
ducha, je neskutečně zpěvná a Laďovi 
děkujeme za to, že jsme ji mohli jako první 
nacvičit.

Příjemným zpestřením bylo také vystoupení 
dívčího kvarteta ve složení Josefína 
a Štěpánka Přidalovy, Lenka Dvoracká 
a Romana Kotásková. Jejich písničková sada 
byla velice hezká.

Dalším hostem byl Patrik Mráz, který 
zazpíval duet se svým otcem Milanem.

Myslím, že překvapením pro obecenstvo 
bylo humorné vystoupení, při kterém se 
představili Milan Dvoracký s Milanem Mrázem 
v rolích Jeníka a Kecala ze Smetanovy opery 
Prodaná nevěsta, a to s písní „Znám jednu 
dívku ta má dukáty…“, na kterou navázali 
Mužáci písní „Proč bychom se netěšili“.
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Text písně „Proč bychom se netěšili“ nám 
všem měl připomínat to, s čím se máme 
každé ráno probouzet, a jak bychom měli 
každodenně žít.

Byli jsme až překvapeni, kolik z vás si 
udělalo čas a přišlo nás na koncert podpořit. 
Moc si toho vážíme a udělalo nám to 
obrovskou radost.

Dovolte, abych vám všem za Mužáky 
z Mutěnic popřál pokojné a požehnané 
Vánoce, ať nám svátky narození Spasitele 
přinesou do srdcí tolik potřebnou lásku a mír. 
Vyprošujeme pro nás všechny hodně zdraví, 
spokojenosti a lásky.

Za všechny Mužáky Milan Mráz

Kateřinské hody

Kateřinské hody 2021 byly až po roce, 
a právě o to intenzivněji prožité a více 
očekávané. Vládní opatření až do poslední 
chvíle vzbuzovala nejistotu a zapříčinila 
zkrácení hodů. Hlavní hodový den v neděli 
byl krásně odstartován mší svatou v kostele 
svaté Kateřiny a odpoledne následoval 
dlouhý průvod přes celou obec. Když se 
za tmy přišlo k radnici, tak byly radou obce 
hody povoleny. Pondělní zábava byla bohatší 
o úterní zvyky, jako je nástup děvčat a scénku, 
ale i tradiční nástup ženáčů. Celé hody 

bohužel poznamenalo to, že jedna ze stárek 
se mohla účastnit jen distančně, ale ani to 
jí nebránilo zazpívat před domem a složit 
děvčatům písničku na pondělní nástup. Hody 
s ohledem na situaci proběhly úspěšně a bez 
dalších komplikací. Děkujeme všem, kteří nás 
podpořili železem, finančním příspěvkem, 
modlitbou, ale i účastí na samotných hodech 
a budeme se těšit další roky, snad za lepší 
situace. 

Stárci a stárky 2020-2021
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Bohoslužby Vánoce 2021

Neděle 19.12. 4. neděle adventní 7:30 
10:30

Čtvrtek 23.12. Čtvrtek po 4. neděli adventní
18:00

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

7:30
22:00

Sobota 25.12. Slavnost Narození páně
Hod boží vánoční

7:30
10:30

Neděle 26.12. Svátek Svaté rodiny, 
Obnova manželských slibů a žehnání vína v kostele

7:30
10:30

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

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

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

Sobota 1.1.2022 Slavnost Matky Boží P. Marie
Nový občanský rok 2022

7:30
10:30

Čtvrtek 6.1.2022 Slavnost Zjevení Páně - Epifanie
Žehnání vody, kadidla a křídy a zlat. př.

7:30
18:00

Neděle 9.1.2022 Svátek Křtu Páně  
Končí doba vánoční

7:30
10:30

Poznámka: V tabulce pro nedostatek místa nejsou uvedeny všechny mše sv. vánoční 
doby ve všední dny před a po 1. lednu 2022
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Hleď, narozený Bůh zde leží v chlévě, na seně!
Ó, vykliď srdce: tam jej ulož neprodleně.
Byť Kristus v Betlémě se tisíckráte zrodil,
jsi ztracen, dokud se i v tobě nenarodil.

V kom všechno jedno je, i pokoj nepoznaný,
v tom narodilo se již vskutku Dítě Panny.

Musím být Marií a zrodit Boha, vím,
by mohl učinit mne věčně blaženým.

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

Narození Ježíše Krista,našeho Spasitele 
a vše dobré do Nového roku 2022 

provázené hojným Božím požehnáním.

P. František PUTNA
Váš duchovní správce
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Betlémské světlo – rovněž symbol Vánoc

Také v loňském roce krátce před vlastními 
Vánocemi i k nám do Mutěnic připutovalo 
Betlémské světlo tak, jako již mnohokrát 
o vánočních svátcích. Z brněnského 
Petrova ho přivezli a do mnohých našich 
domovů roznesli skauti, členové junáckého 
oddílu Jižní kříž.

Co je tento plamínek vlastně zač a proč 
se právě on stal jedním z již dnes také 
tradičních symbolů Vánoc?

Prvopočátky historie Betlémského světla 
lze nalézt už v pověsti z 11. století, z doby 
papeže Urbana II. Na křížovou výpravu 
za osvobození Betléma a Jeruzaléma 
od mohamedánů se tehdy dalo najmout 
i několik mládenců z italské Florencie. 
Jeden z nich při svém odjezdu přísahal, 
že když výpravu přežije a vrátí se domů, 
donese do rodného města plamínek ohně 
z Věčného světla, které hoří v Betlémské 
bazilice. Ačkoliv se zdál tento slib poněkud 
pošetilým, po několika letech, těsně před 
Vánocemi se do města opravdu vrátila 
skupina zubožených mužů. Přinesli s sebou 
také hořící svíci, o které všichni přísahali, že 
plamínek, který na ní hoří, je přímo z místa 
narození Ježíše Krista. První a na dlouhou 
dobu také poslední Betlémské světlo mělo 
tak svoji cestu za sebou…

Novodobá historie Betlémského světla 
počíná rokem 1986, kdy byl tento příběh 
využit pro ozvláštnění sbírky pro zrakově 
postižené děti v pořadu „SVĚTLO VE 
TMĚ“ („LICHT INS DUNKEL“) vzniklém ve 
studiu hornorakouské stanice ÖRF v Linci. 
Organizátory napadlo přivézt sem světlo 
z Betléma, jako poděkování všem, kteří 
přispívají takto postiženým dětem. Od té 
doby každoročně vypravují jedno postižené 
dítě s několika členy doprovodného 
štábu vždy před Vánocemi letadlem do 

Izraele, aby přivezli zpět plamínek zapálený 
v Betlémské bazilice. Nazvali ho „Světlo 
přátelství“. 

To putuje ve speciálním bezpečnostním 
obalu letadlem z Izraele do Lince. Odtud 
se předává do dalších dvaceti čtyř (zatím!) 
zemí světa, a také institucím, například 
Evropskému parlamentu nebo OSN. 
Organizátoři pořadu „Světlo ve tmě“ jistě 
netušili, že tak začali nový vánoční zvyk, 
který se navíc velmi rychle rozšíří i za 
hranice Rakouska.

Do Česka se Betlémské světlo poprvé 
dostalo díky českým exilovým skautům 
již krátce po pádu komunismu  v prosinci 
roku 1989. O rok později se brněnští skauti 
a skautky vydali do Rakouska a přivezli 
odtud plamínek do Brna na Petrov.

V loňském roce už Betlémské světlo 
ozář i lo řady česk ých, moravsk ých 
a slezských kostelů a mnohých domovů. 
Letos to bude už po třiatřicáté! Plamínek 
se tak šíří předáváním mezi lidmi  slavícími 
vánoční svátky!
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Co nás k tomu však vede? Vždyť svící je už 
v adventní době a poté o vlastních Vánocích 
všude plno a zapálit oheň není žádný 
problém. Proč si tedy nechat zapálit svíčku, 
lampu či lucernu Betlémským světlem 
a poté chránit takový plamínek před brzkým 
zhasnutím? Síla Betlémského světla není 
v tom, že bychom si neuměli opatřit oheň 
jinak, ale v tom, že jde o vhodnou příležitost 
k setkávání se jak s přáteli, tak také 
s dalšími známými i méně známými lidmi, se 
kterými se můžeme o něco podělit. Je totiž 
obtížné obdarovat o Vánocích všechny, 
které bychom chtěli. S jedním malým 
plamínkem to však jde docela snadno. 
Ať od něj zapálíme svíček, kolik chceme, 
o žádné jeho světlo nepřijdeme. Naopak se 

může světlo z Betléma šířit dál a přemáhat 
okolní „temnotu“. A to nejen v tom fyzickém, 
ale také v tom přeneseném smyslu slova. 
Vždyť předáním plamínku Betlémského 
světla a přáním hezkých a pokojných Vánoc 
obdarovanému i jeho rodině, nejen uděláme 
radost, ale tím věnujeme i kousek sebe. 

Myslím si, že je to pěkný symbol. A co je 
zajímavé? Na tento symbol slyší a vnímají 
ho nejen lidé, kteří jsou spojeni s nějakou 
křesťanskou církví, ale víceméně i ti, kteří 
stojí mimo ně.  

Přejme si tedy, ať je Betlémské světlo 
i nadále vítaným symbolem Vánoc.

Ing. Jaroslav Mihola

Světová VÁNOČNÍ HYMNA – TICHÁ NOC 
v seznamu světového nehmotného dědictví UNESCO

(nové poznatky k jejímu vzniku a k jejím tvůrcům)

Atmosféra Vánoc už více jak dvě století 
umocňuje nejen v Evropě, ale i v jiných částech 
světa známá píseň Tichá noc, svatá noc. 
V současnosti je přeložena do 220 jazyků.

Tato světoznámá rakouská píseň 
se hraje a zpívá nejen v kostelech, ale 
i na adventních či vánočních koncertech, 
v divadlech a koncertních sálech. Lidé 
ji slyší i v domácnostech a na veřejných 
prostranstvích právě o vánočních svátcích.

Dějiny Tiché noci se pojí k oblasti kolem 
Solnohradu (Salzburgu). Autorem textu je 
kněz a básník Josef Mohr. Ten byl známý díky 
jeho dobrému srdci a velkým činům, které 
konal pro věřící. Často se s nimi dělil o pár 
drobných a postaral se o ně, když trpěli nouzí. 
Krátce po vysvěcení získal svou první farnost 
v Mariapffare, kde se začal věnovat i psaní 

básní. Před Vánocemi v roce 1816 napsal dílo, 
které vystihlo atmosféru Vánoc. Výsledkem 
jeho snažení bylo šest strof Tiché noci, ze 
které se později stal největší a nejznámější hit 
na světě. Krátce po napsání odložil báseň do 
skříně a tam ji měl skrytou po dva následující 
roky. Od roku 1817 působil v Oberndorfu 
a nakonec ve Wagraimu, kde v roce 1848 ve 
svých 56 letech zemřel.

Autor melodie Tiché noci učitel a organista 
Franz Xaver Gruber se narodil jako třetí 
dítě v rodině chudobného tkalce. Jeho otec 
zpočátku o talentu jeho syna a jeho lásce 
k hudbě nechtěl ani slyšet. Nadaného chlapce 
však podporoval jeho učitel, který ho učil noty 
a hře na varhany. 

Jednou učitel ochořel a na údiv místních 
věřících ho skvěle zastoupil dvanáctiletý Franz. 
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Hrál tak nádherně, že obměkčil i otce, který mu 
dovolil nejen se hudebně vzdělávat, ale sám mu 
koupil harmonium. Po studiích mladý Gruber 
působil jako varhaník v rodném Arndorfu, poté 
v Oberndorfu, kdy tam byl kaplanem Mohr. 
Zemřel v roce 1863 v městečku Hallein, kde byl 
správcem chóru. Za celý život zkomponoval 
okolo 90 církevních skladeb.

Se vznikem písně souvisí zajímavá příhoda, 
snad legenda: V kostele sv. Mikuláše 
v Oberndorfu (bai Salzburg) těsně před 
Vánocemi přehryzaly myši měchy varhan. 
Kaplan Josef Mohr to zjistil 23. prosince 
a na štědrý den měla být sváteční půlnoční 
mše svatá, která se nedala odsloužit bez 
hudby. Mohrovi napadlo, že situaci by mohla 
zachránit slavnostní píseň, která by se dala 
zazpívat i bez hudebního doprovodu. Přitom 
si vzpomenul na svou vánoční báseň. Sám ji 
zhudebnit však nedokázal. Naštěstí tu měl 

svého přítele, varhaníka Franze Grubera, 
který k básni zkomponoval velmi zdařile 
vhodnou melodii se dvěma sólovými hlasy. 
Tradice hovoří, že Gruber, dojatý textem 
básně od Mohra, jeho poselstvím pokoje 
a lásky, zkomponoval nesmrtelnou melodii za 
necelou hodinu. Ta se pak rozšířila do dalších 
měst a obcí v Rakousku, do okolních zemí 
a nakonec do celého světa.

Na osudu oberndorfského kostelíka se 
podepsal zub času. V roce 1906 padl za oběť 
velkým povodním. Bývalý kostel lodivodů 
„ukradl“ vodní živel… V letech 1930-1936 na 
jeho místě vyrostla dnešní kaple Tiché noci.

A v roce 2011 byla „Tichá noc“ zapsána do 
seznamu světového nehmotného kulturního 
dědictví UNESCO. Letos je to tedy 10 let.

Ing. Jaroslav Mihola

Vážení spoluobčané, kamarádi,
jménem našeho vinařského spolku Mutěnská hora, bych vás chtěl všechny in-

formovat ohledně plánovaných vinařských akcí, které nás čekají. Jako již tradičně 
proběhne na konci roku „Silvestrovský košt svařáků“, který se uskuteční před radnicí 
naší obce. Ochutnat bude možné několik speciálně připravených svařených vín 
a punčů. Pro zájemce bude možné zakoupit originální plechový hrníček. 

Na poslední schůzi spolku bylo rozhodnuto, že tradiční košt vín se uskuteční opět 
v zavedeném termínu, a to  9. dubna 2022 ve sklepech Jarošek. Ohledně programu 
a bodování vín vás budeme informovat prostřednictvím kabelové televize, sociálních 
sítí a místního rozhlasu. 

V létě pak proběhne v amfiteátru Pod Búdama Noc Pod Mutěnsků horů, která se 
uskuteční 2. července 2022. O této události vás budeme informovat v jarním vydání. 

Za všechny členy spolku Mutěnská hora bych chtěl všem popřát krásné prožití 
svátků vánočních, hodně sil a hlavně zdraví do dalšího nadcházejícího roku.

         
Za spolek Mutěnská hora Marek Ištvánek

Vinařský spolek Mutěnská hora
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Název     termín   místo konání

Den otevřených sklepů    23. dubna  Búdy – amfiteátr

Tour de Morava (auto – veteráni)  7. května  amfiteátr

Vinařská noc    28. května  amfiteátr

Koncert DH nebo CM   12. června  amfiteátr

Festival mezi sklepy   17. – 18. června  Búdy – amfiteátr

Letní noc    25. června  amfiteátr

Noc Pod mutěnsků horů   2. července  amfiteátr

Myslivecká noc    9. července  amfiteátr

Koncert skupiny Rybičky 48  16. nebo 23. července amfiteátr

Autenticfest 2022   6. srpna   amfiteátr

Letní putování po Búdách   13. srpna  Búdy – amfiteátr

Gulášfest    20. srpna   amfiteátr

Mutěnické vinařské dny   2. -4. září   amfiteátr

Burčákový pochod   8. října  katastr obce – Búdy

Zahrávání hodů    23. října   kulturní dům

Svatý Martin na mutěnsku   12. listopadu  Búdy

Svatokateřinské slavnosti vína  19. listopadu  Búdy - amfiteátr

Svatokateřinské hody   20. – 21. listopad  kulturní dům

Připravované kulturní a vinařské akce na rok 2022

Podle vývoje epidemické situace se konání akcí může měnit!
Zdroj: Rezervace kulturních zařízení obce a plán kulturní komise.
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Mužáci slaví

Jak to bylo se vznikem mužského sboru v Mutěnicích?

Organizace v obci

Začnu popisem situace před samotným 
vznikem souboru a pak budu pokračovat 
přesným příběhem jeho založení – počátkem 
jeho historie.

Myšlenka a vznik nějakého podobného 
spolku v nás zrál delší dobu. Chtěli jsme 
utvořit sdružení mužů i žen, abychom 
zachovali určitou formu mutěnského druhu 
písní a tanců, které bychom předávali 
i naším mladým následovníkům. Když okolo 
80. let vznikla skupina starších fotbalistů, 
bývalých hráčů „Béčka“ a začali se scházet 
na hřišti u školy každou neděli odpoledne, 
tak na podnět p. Františka Sečky a Jaromíra 
Trávníka („Mítě“) jsme navázali pořádání 
přátelských zápasů s  „Vinnýma muškama“ 
z Moravské Nové Vsi, kteří byli členové 
souboru „Mužáci z Moravské Nové Vsi“. 

Po každém utkání se koštovaly vzorky 
z Moravské a Mutěnic. Chlapi z Moravské 
říkali, že jich porážíme ve fotbale a oni ve 
zpěvu. Zajisté zaznívalo mnoho písniček.

Dále se začala pořádat pohárová utkání, 
kde jsme se seznámili s kluky z Moravské, 
Kostic, Prušánek a Josefova a vždy bylo 
spoustu zpěvu. Taky jsme uvažovali, že 
založíme podobný mužský sbor, jako měli 
tito kamarádi, ale trvalo dlouho, než dozrála 
situace.

Po pohřbu p. Jaroslava Kratochvíle 
(„Šeďa“, 82 let), 22. 11. 2000, jsem se po 
skočení obřadu na hřbitově potkal s P. Jiřím 
Čekalem a říkám mu: „Vidíte pane faráři, 
nemožeme a neumíme, ani při posledním 
rozlůčení zazpívat chlapovi písničku, který 

tak rád „Pod bůdama“ zpíval naše písničky.“ 
A on odpověděl „Šak co nezaložíte nějaký 
mužácký sbor, tak jak v Lanžhotě.“ Po cestě 
jsme se vnutili k Frantovi Sečkovi pod barák 
do sklepa. Byli tam Jara Blaha, Franta Joch, 
hostitel Franta Sečka a já. Tam při pohárku 
kvalitního vína a zpěvu jsem jim řekl, co jsem 
měl za řeč s P. Čekalem. Domluvili jsme se, že 
zajedeme do Moravské k Jardovi Nešporovi, 
se kterým nás spojovalo přátelství přes 
fotbal. Domluvili jsme se na pondělí 8. 1. 2001, 
ale protože Jara neměl čas, tak nás přijal Ing. 
Miroslav Košut, další vynikající člen „Vinných 
mušek“. Mirek Svoboda vzal řidiče, svého 
syna Mirka a jeli jsme.

Jel s námi i varhaník Josef Ilčík, Franta 
Sečka a já. Dostalo se nám mnoho užitečných 
rad, protože Mirek Košut byl jeden ze 
zakládajících členů mužáků v Moravské 
Nové Vsi.

Na první schůzce v pondělí 12 . 2 . 
2001 v 18:00 jsme se sešli Franta Sečka, Jan 
Plchut, Miroslav Svoboda, Antonín Patočka, 
Ladislav Hanák, Miroslav Varmuža, Josef 
Sečka, Jan Skočík a Vojtěch Vrba. Před první 
zkouškou jsme požádali P. Čekala, aby nám 
v kostele vyhlásil termín a čas. P. Čekal nám 
dal 100 Kč – jako první sponzor a požádali 
jsme ho, aby na nás dohlížel.

„Na začátku bylo slovo“ je sice pěkná 
metafora, ale zúčastnění vědí, že kromě 
zákonů Genesis tady funguje velkou měrou 
lidské přičinění.

Jan Plchut st
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Skaut

Ze skautské kroniky

Skautský rok začíná stejně jako ten 
školní v září, a proto po táboře nastává 
srpnová pauza, kdy děti mohou odpočívat 
od skautského programu. Tuto pauzu 
však vedoucí z oddílu Jižní kříž využívají 
nejenom ke svým prázdninovým aktivitám, 
ale také ke vzdělávání. Každý vedoucí totiž 
musí projít několika skautskými kurzy, 
aby měl znalosti a dovednosti z oblasti 
psychologie, pedagogiky, zdravovědy nebo 
třeba hospodaření.

V září jsme skautský rok započali 
sjížděním řeky Moravy z Bzence přívozu až 
do Hodonína, a to s vedoucími a nejstaršími 
dětmi, které mají již zkušenosti s plavbou 

na pramicích (skautská loď pro 7 vodáků). 
Každý z účastníků si vyzkoušel pozici 
kormidelníka, zahráli jsme si spoustu her na 
lodích, a dokonce jeden z nás nedopatřením 
skončil ve vodě. Září však neskončilo pouze 
vodáckou aktivitou, ale společně se všemi 
dětmi jsme zahájili slavnostně skautský rok 
u táboráku na cvičišti v Mutěnicích, kde 
jsme si opekli špekáčky, předali významná 
skautská ocenění a zahráli spolu s rodiči hru 
– musíme si přece užít všichni! Přespali jsme 
v naší klubovně a pomáhali lesním bytostem 
s nalezením léčivé rostliny pro jejich 
šamana. Museli jsme splnit spoustu úkolů, 
které prověřily naši znalost v rostlinách 
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a dřevinách, abychom byli hodni zázračnou 
květinu získat. 

V říjnu jsme se zúčastnili terénního 
cyklistického závodu Kostitřas v Hodoníně, 
který pořádá náš spřátelený skautský oddíl 
Topas. Tento závod prověřil naši fyzickou 
kondici, neboť vedl přes lesní cesty, listí 
a kmeny a v neposlední řadě přes spoustu 
písku a hlíny. Zúčastnili jsme se ho v počtu 
18 závodníků a naší snahou a zápalem jsme 
vybojovali spoustu “bednových“ míst a také 
putovní cenu za nejlepší závodníky ročníku 
2021. 

Začátek listopadu patří Svátku Všech 
svatých – Dušičkám, a proto jsme se 
vydali na tradiční Dušičkový závod aneb 
Bigglesův memoriál, který pořádají skauti 
z Ratíškovic. Jedná se o závod trojčlenných 
hlídek, který prověřuje znalosti z historie, 
skautské praxe, zdravovědy, logického 
myšlení a v neposlední řadě fyzické kondice. 
Děti z našeho oddílu byly velice šikovné, 

a i přes to, že některé děti chodí do skautu 
teprve od září, umístili jsme se velmi dobře. 
Odvezli jsme si krásná dvě třetí místa a dvě 
první místa. Po náročném závodu nás však 
čekala ještě další výzva – ujít 13 km pěšky 
z Ratíškovic do Mutěnic. Cesta byla dlouhá, 
ale všichni ji zvládli a večer nás čekal za 
odměnu film a popcorn. V prosinci nás 
čeká tradiční „Vánočka“ – vánoční besídka, 
18. 12. převezmeme od brněnských skautů 
Betlémské světlo a 19. 12. jej přineseme 
na ranní a hrubou mši do mutěnického 
kostela. Skautský rok ukončíme roznášením 
plamínku štěstí, lásky a naděje, a to dne 24. 
12., kdy nahlášeným obyvatelům Mutěnic 
přineseme světýlka až domů.

Skautský rok je plný výprav a akcí, které 
mají různorodý charakter – snažíme se 
tak dětem předat své znalosti, zkušenosti 
z různých oborů a spolu objevujeme nové 
a nepoznané. Jak řekl zakladatel skautingu 
sir Robert Baden-Powell: „Skauting je hra, 
hra o velikou sázku.“

Facebook: Junák Jižní kříž Mutěnice
Web: junakmutenice.skauting.cz

Sebastian „Lancelot“ Komínek
Vůdce oddílu

Ať váš oheň žhne i další rok!

PF 2020
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Sokol

Olympijský běh

Ve středu 8.9.2021 se konal na hřišti nad 
tělocvičnou ZŠ dětský olympijský běh, 
kterého se letos zúčastnilo rekordních 
70 dětí. Běh byl naplánován na červen, 
ale epidemie Covid 19 ho stejně jako vloni 
přesunula až na září. Jedná se o celostátní 
akci pro děti i dospělé, pořádanou Českým 
o lympi jsk ým v ýborem na podporu 
talentovaných sportovců z řad mládeže. 
My jsme ho pořádali již pošesté a přispěli 
jsme k celkovému počtu 71 130 běžců, kteří 
vyběhli po celé republice.

Starší děti běžely trať 1000 m, mladší 
300-500 m. Za svou účast byly odměněny 
drobnými sportovními dárky a čestným 

uznáním od Českého olympijského výboru. 
Před i po běhu si zahrály míčovou hru 
KIN-BALL. Je to kolektivní míčová hra pro 
tři družstva hráčů, která se hraje s velkým 
míčem, který po vyhození nesmí spadnout 
na zem.

Počasí bylo výborné, sluníčko a teplo. Dvě 
hodinky sportování přineslo všem dobrou 
zábavu a doufám, že si ke sportování 
všechny děti najdou cestu.

Děkuji všem spolupracovníkům, bez 
kterých by se to nedalo uskutečnit. 

Za organizační výbor T.J.Sokol Mutěnice
Jarmila Zámečníková
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Adventní čas je všude kolem nás

Vítám Vás, naši milí čtenáři, na stránkách 
tohoto zimního vydání místního zpravodaje. 
Po ce lé kraj ině se rozmohla z ima 
a nastupuje čas vánoční. Sama příroda si 
šla odpočinout, aby nabrala sílu do nového 
roku. Proto mi dovolte, abych Vám jménem 
T. J. Sokol Mutěnice popřál také mnoho 
příležitostí k odpočinku v tomto čase. Do 
nového roku jen to nejlepší, hodně zdraví, 
žádné starosti a mnoho pohody. 

Volejbal
Další rok je za námi a nabízí se bilancovat. 

Tento rok z pohledu Sokola neby l 
nejšťastnější. Ubylo nám členů, zejména 
dětí, neboť jsme jim nedokázali nabídnout 
dostatek prostoru pro zábavu a hru, které 
jsme jim nabízeli v letech minulých. Doba 
covidu nás nemilosrdně připravila, nás 
všechny bez rozdílu věku, o to, co jsme 

dělali rádi, a nutí nám svoji hru. Ale my 
vydržíme a budeme se těšit, až nám to 
situace dovolí, zase začneme provozovat 
aktivity, které nám už teď děsně chybí. 
Kroužek volejbalu pro děti byl provozován 
jen krátce na hřišti za tělocvičnou. Koncem 
října jsme ho už ukončili, neboť počasí se 
měnilo v podzim a nebylo vhodné dále 
setrvat na place. Skromnější počty dětí se 
daly nahradit jejich houževnatostí a musím 
říct, že mě všechny potěšily, neboť chodily 
poctivě a trénovaly pilně. Už teď se těším, 
jak se sejdeme zase z jara a protáhneme se. 

Vzhledem k tomu, že je všude útlum, 
stihli jsme v listopadu odehrát jen tak tak 
jeden mužský turnaj ve volejbale, a to  
„Memoriál Bořka Hunkaře“ v Hodoníně. 
Mužské turnaje moc nehrajeme a byli jsme 
i po zásluze odměněni. Z osmi  mužstev 
jsme obsadili poslední příčku. Nicméně 
turnaj to byl kvalitní, dokonce s mezinárodní 
účastí, přijela slovenská Skalica. Turnaj 
vyhráli kluci z Brna, Kyjov byl druhý a borci 
z Kutné Hory na třetím místě. Skalica na 
bramborovém, dále Hodonín „A“ a Hodonín 
„B“, o sedmé místo nás připravili Dolní 
Kounice a my. 

Tomáš Mičola

Šprtec
Podzim je za námi stejně tak jako všechny 

zápasy 2. ligy stolního hokeje. K překvapení 
všech našich soupeřů se poměrně mladý 
klub z Mutěnic umístil na 4. místě z celkových 
deseti. Odehráli jsme celkem 9 utkání 
s bilancí 5 výher, 1 remízy a 3 proher. Jako 
jediní jsme porazili budoucího vítěze 2. ligy 
StarColor Most „B“. Druhé místo obsadili 
hráči ESH Praha a pohár za 3. místo 
získal Sokol Střelice od Uničova. 
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Výborně jsme si vedli i v kvalifikačních 
turnajích na mistrovství ČR v rámci 
Českého poháru. Tým T. J. Sokol Šprti 
Mutěnice tak bude mít 7 zástupců na tomto 
závěrečném turnaji ve šprtci v různých 
kategoriích. Držte nám palce, ať nám to 
zacinká.

A kdo stále neví, co to šprtec je, může 
navštívit naše internetové stránky 

https://sprti-mutenice.webnode.cz

nebo náš trénink v Ponorce každé 
pondělí a pátek od 17-19 hodin. Rádi vás 
uvidíme!

Marek a Petr Švédovi

Sbor dobrovolných hasičů

Paní Zima se ujala vlády, příroda už 
hezky odpočívá pod bílou peřinou, je doba 
adventní a my všichni se těšíme na vánoce 
a příchod nového roku.

Jaký asi bude? Co pro nás připraví? 
A tak v tomto zimním čase opět plánujeme 
a sníme, co vše na nás čeká.

J e  t ř e b a  s e  j e š t ě  o h l é d n o u t 
a zrekapitulovat, co vše jsme stihli udělat 
a co ještě zbývá. 

Podzimní činnost naší výjezdové jednotky  
nebyla naštěstí na zásahy bohatá, i tak ale 
velmi dobře prověřila připravenost našich 
kluků. 

Technické pomoci, likvidace stromů 
nebo popadaných větví na vozovce, 
likvidace vosích hnízd v dědině i u MŠ, 
dovozy vody pro firmu MONT Petrol, to 
jsou ty jednodušší výjezdy, které nikdy 
nepodceňujeme, požár lesa u Bzence patří 
k těm těžším a v neposlední řadě i výjezd 
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k požáru do Dolních Bojanovic, požár 
kompresoru a hořícího oleje, +1 zraněná 
osoba, jednalo se o podzemní zásobník 
plynu. 

Naši malí kolegové z oddílu Mladý hasič, 
začali svou činnost velmi zdárně, trénovali 
na hřišti, opakovali si naučené úkoly, 
zdokonalují se v požárním sportu, jejich 
schůzky probíhaly na hasičce i na hřišti, 
stihli i „dýňotvoření“ a výsledky svých 
krásných vyřezaných strašáků  nám všem 

FS Mašlička

„ Na Vánoce dlúhé noce…“

S postupujícím podzimem jsme v našich 
dětských souborech Súček a Mašlička 
začali nacvičovat mimo folklorních pásem 
také koledy. Koleda je vánoční píseň, 
kterou děti zpívají velmi rády. A tak máme 
v repertoáru nejen hodně žertovných 
písniček s tématikou Vánoc, ale i těch 

vystavili před hasičkou, abychom se mohli 
mrknout, jak jsou šikovní. V oddíle je nyní 
28 členů, jejich vedoucí v říjnu opět rozšířili 
své znalosti a vědomosti na školení, ovšem 
situace kolem Covid opatření jim opět 
znemožnila další schůzky, a tak ani Mikuláš 
ani Vánoční besídka letos neproběhne. 

My dospěláci jsme se sešli na brigádě na 
hasičce, abychom vyklidili půdní prostor, 
který má být doupraven, zateplen a bude 
sloužit jako herna pro malé hasiče, když 
počasí nedovolí aktivity venku. Všechny 
nepotřebné věci jsme vynesli, vytřídili do 
připravených kontejnerů, dřevo, papíry, 
plast, a už v této době probíhají zateplovací 
práce firmou SPEHO. Přístřešek pro 
v o z i d l o  „ K a č e n a “  b y l  d o k o n č e n 
a úspěšně slouží požadovanému záměru 
a údržba výjezdových vozidel je na 100% 
zabezpečena.

Milí přátelé, v této omezené době přeji 
všem, vám i nám, neomezeně krásné 
prožitky vánočních svátků, neomezené 
zážitky na klouzačce, na vycházce 
i u teplého krbu se sklenkou dobrého 
moku, neomezené množství lásky, pohody 
a dobré nálady. 

Ivana Blahová

krásných, o Ježíškovi, které opěvují cestu 
do Betléma.  Prozpěvování koled sahá až 
do 13. století a podle legendy je autorem 
první koledy svatý František z Asisi.  Rádi 
si s dětmi povídáme, jaké to bylo za starých 
časů, kdy se i u nás v dědině chodívalo 
po koledě.  Koleda za svaté noci byla 
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spojena s obchůzkou po domech a zpěvem 
liturgických i lidových písní. Obsahovala 
také přání zdraví a štěstí, požehnání, 
hojnosti úrody a dobytka. V jejich obsahu 
je zachycena také nálada zimního času 
i lidové veselé muzikantství. V pastorelách, 
které hojně skládali čeští kantoři, se 
prolínají nápěvné prvky koled a světských 
lidových písní s hudbou umělou. Víte, že 
z  vánočních umělých písní je nejznámější 
Tichá noc? Napsal ji v roce 1816 Josef 
Mohr a hudbu k ní složil Franz Gruber. 
Tato píseň pronikla do celého světa a má 
až pět set variant.  Alespoň jednu z nich si 
s  cimbálovou muzikou Fanynka zazpíváme, 

a také tu naši dětskou nejoblíbenější  - 
Půjdem spolu do Betléma. 

Přejeme Vám všem krásné prožití Vánoc 
ve zdraví a radosti a šťastný Nový rok 2022

Jana Ševčíková
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Po dvouletém odkladu a přesouvání 
termínu se v pondělí 15. listopadu vydala 
skupina mutěnických vinařů za poznáním 
do země vínu zaslíbené, do Francie.

Cílem návštěvy byla světově známá oblast 
Alsasko.  Celý zájezd zprostředkovala 
CK CestoMilové, která se na vinařství 
specializuje. 

Ve čtyři hodiny ráno jsme vyrazili směr 
Brno, kde nastoupil průvodce, rodilý 
Francouz žijící v Česku Patrik Michaud. 
Potom směr Praha, Plzeň, Rozvadov, 
Německo, Francie a v podvečer jsme 
dorazili do místa našeho dočasného 
domova města Colmar. 

Colmar se nachází v departmentu 
Haut – Rhin, je hlavní město vína Alsaské 
oblasti, má okolo 80 000 obyvatel. Při 
vjezdu do města vítá návštěvníky kopie 
sochy svobody vysoká asi 10 m. Originál 
se tyčí nad New Yorkem. Jej í autor 
Frederic Auguste Bertholdi (1834 -1904) 
se v Colmaru narodil a strávil část svého 
života. Později působil v Paříži, kde 
i zemřel. 

Alsasko je vinařská oblast Francie 
s rozlohou 16 000 ha vinic. Základní 
odrůdovou sk ladbu t voř í  R iezl ing , 
Pinot gr is ,   P inot b lanc, Sy lvaner, 
Gewurztraminer a z modrých odrůd jediný 
Pinot noir. Doplňkové odrůdy jsou Muscat, 
Chasselas (chrupka) a Auxerrois. Vína se 
vyrábí odrůdová, většinou suchá. Avšak 
z odrůd Pinot gris nebo Gewurztraminer 
jsou větš inou vína polosladká typu 
výběr z hroznů, výběr z bobulí. Apelace 
(zatřídění ) mají oproti např. Bordaux 

dvojstupňové: AOC alsaská apelace 
a Grand cru, jako nejvyšší apelace. Vína 
této kvality se rodí pouze v 51 tratích 
celého Alsaska.

V úterý 16. 11. 2021 jsme zahájili exkurze 
do alsaských vinařství. 

První návštěva vesnice Requwihru, jedné 
z nejkrásnějších francouzkých vesnic se 
zachovalou hrázděnou architekturou 
a vinařství Dopf f au Moulin. Tradice 
vinařství sahá do 16 století . Desátá 
generace hospodaří a stále se rozvíjí 
modernizací technologie a obnovou  
plochy vinic. Vyrábí vína tichá i šumivá.

Dalš í v inařstv í se nachází v obci 

Vinohradnictví a vinařství

Mutěničtí vinaři v Alsasku
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Zellenberg. Navštívi l i jsme Domaine 
Edmond Rentz. Malé vinařství (100 000 lahví) 
s širokým odrůdovým sortimentem. Zde 
právě pěstují odrůdy Chasselas (šasla) 
a Auxerrois.  Tento den jsme ještě navštívili 
vinařství Ruhlman v obci Dambach la 
ville. Pracují v historických prostorech 
s moderní technologií již pátou generaci. 
Vyváží do USA, Ruska, Číny.

Ve středu 17. 11. 2021 jsme navštívili 
vinařství Domain Luis Sipp v městečku 
Ribeauvillé. Část produkce je v bio režimu, 
jejich doménou jsou ryzlinky s výraznými 
petrolejovými tóny díky jedinečnému 
granitovému podloží vinic.

Další vinařství, které nám umožnilo 
návštěvu, bylo vinařství Zeyssolf. Zde 
se propojuje historie s nejmodernější 
architekturou. Jako raritu zde mají 120 letý 
sud o obsahu 10 000 lt vyrobený pro 
světovou výstavu v Paříži v roce 1900. Sud 
je stále používán k ležení vína.

Zajímavostí byla i návštěva starobylého 
m ě s t e č k a  O b e r n a i  s  h r á z d ě n o u 
architekturou a krásnými, stylovými 
cukrárnami a restauracemi.

Čtvrtek 18. 11. 2021 je posledním dnem, 
kdy navštívíme alsaské vinaře. 

Po cestě k prvnímu vinařství jsme 
se zastav i l i  v malebném městečku 
Euguisheim. Je to nádherné městečko 
s květinami zdobenými  hrázděnými 
domy, ulicemi vystavěnými do kruhu 
a celkově úžasnou atmosférou, doplněnou 
m n ož s t v í m  k avá r n i č e k ,  c u k r á r e n 
a obchůdků už i s adventní výzdobou.

Po prohlídce se vydáváme do 2 km od 
centra vzdáleného vinařství Maison Cattin. 
Vinařství s více jak třistaletou tradicí se 
zaměřuje nejen na výrobu tichých vín, 
ale i šumivých vín vyráběných metodou 

kvašením v láhvi, která se v Alsasku 
nazývají crémant.  „Šampaňské“ lze 
vyrábět pouze v oblasti Champagne. 
Moderní vstupní ha lu s prostornou 
vinotékou inicioval mladý vinař Jacques, 
který stojí v čele rodinné firmy. Osmdesát 
procent produkce jde na export do celého 
světa.

V odpoledních hodinách jsme navštívili 
poslední vinařství našeho putování po 
Alsasku. Tím bylo Domaine Jean – Baptiste 
Adam v obci Ammerschwihr. Již patnáctá 
generace vinařů zde vyrábí jiskrná alsaská 
vína. V původním sklepě se nachází 
staré vyřezávané sudy, které jsou stále 
funkční. Rodina se rozhodla část vinic 
obhospodařovat v biodynamickém režimu 
a jejich vinice k tomu získaly i oficiální 
certifikát. Ochutnali jsme několik vzorků 
apelace Grand cru Kaefferkopf. Provázel 
nás pan majitel Jean –Baptiste a na závěr 
jsme ochutnali Ryzlink z jeho rodinného 
archívu z roku 1982. Byla to pro nás 
velká čest a lepší ukončení návštěv po 
alsaských vinařství jsme si nemohli přát. 
Mimochodem, Ryzlink byl skvělý!!

V pátek 19. 11. 2021 jsme v 8,15 hodin 
vyrazili z Colmaru zpět do Mutěnic. Cesta 
utěšeně „odsýpala“ až k Norimberku. To 
nám na dálnici A6 „střelila“ pravá přední 
pneumatika na autobusu. Za dvě hodinky 
jsme pokračovali. Ani tato epizoda, kdy 
při nás stáli snad všichni svatí, nám nic 
nevzala z dobré nálady a plni dojmů 
a nakoupených alsaských vín jsme po 
půlnoci šťastně dojeli do Mutěnic.

Vladimír Trávník
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Blíží se opět konec roku, a tak nám 
dovolte se opět ohlédnout za právě 
skončenou polovinou soutěžního ročníku 
2021/2022. Na rozdíl od loňského roku se 
fotbalový podzim zdárně dohrál a máme 
tedy co hodnotit. Bohužel nám fotbal na 
podzim moc radosti nedělal. A-mužstvo, 
starší dorost i starší žáci se krčili u dna 
tabulky, takže nám reálně hrozí sestup ve 
všech kategoriích. O něco lépe si vedli 
mladší dorostenci, mladší žáci a ženy. Ale 
tyto kategorie bohužel na udržení soutěže 
vliv nemají. Jediné, co nás může těšit je 
fakt, že snad v budoucnu může být díky 
těmto kategoriím zas o něco lépe!

Mladší přípravka letos sice začala hrát 
okresní přebor, ale stihla odehrát pouze 
3 utkání, ve kterých je věkově starší 
soupeři jednoznačně převyšovali. Proto 
jsme ze soutěže odstoupili a podzim jsme 
dohrávali přátelskými utkáními s celky 
nižší soutěže. Dětí v této kategorii máme 
dost, takže se snad pod vedením nových 
trenérů Patrika Alberta a Michala Zimolky 
budou jenom zlepšovat. 1x týdně mají 
v sezóně trénink i s vyškoleným trenérem 
Radkem Trávníkem, který má vždy jeden 
trénink i se starší přípravkou. V zimě 
přípravky nalezly zázemí v tělocvičnách 
v Dolních Bojanovicích a v Čejkovicích. 
I nadále funguje i fotbalové školička pod 
vedením Romany Novákové. Kdykoliv 
se mohou připojit i další, informace 
najdete u trenérů nebo na facebooku „FK 
Mutěnice ŠKOLIČKA“.

Starší přípravka hraje letos znovu 
okresní přebor a stihla odehrát na podzim 

Sport

Fotbal

11 utkání, dvě budou dohrávat na jaře. 
Z výhry se radovala bohužel jenom 
v Lipově. I zde byl vidět rozdíl jednoho 
roku u většiny našich hráčů, jel ikož 
většina kluků přešla z mladší přípravky. 
Nejlepšími střelci byl i Fi l ip Zimolka 
(7 branek), Jonáš Mlýnek (6), Jakub 
Kunický (5), Štěpán Ištvánek (4) a Ondřej 
Ištvánek (3). Dvakrát se tref i l i ještě 
Alexandr Buchta, František Vaculovič 
a Filip Vlach.

M la d š í  ž á c i  j so u  n e j ús p ě š n ě j š í 
kategorií v našich strukturách. Po spojení 
s Dubňany a Svatoboř icemi máme 
dost kluků zejména r. 2009, navíc mají 
Dubňany i velmi kvalitní kluky r. 2011 ve 
starší přípravce, kteří žáky doplňují. Proto 
máme A i B mužstvo. „Áčko“ je v krajské 
soutěži na krásném 3. místě, „béčko“ je 
v okresním přeboru dokonce na místě 
druhém, když má jenom horší skóre než 
vedoucí „béčko“ Ratíškovic! V „áčku“ hrají 
prim střelecky i herně ale hlavně kluci 
z Dubňan, naši kluci hrají spíše okresní 
přebor, kde se prosazují i střelecky. 
Marian Blaha vstřelil 5 branek, Matěj 
Kunický 4, Matyáš Koš 2 a Filip Ilčík 
1 branku. 

Horší situace je bohužel opět u starších 
žák ů .  Tam jsme spojen i  i  s  k luk y 
z Prušánek a z Dolních Bojanovic (!!) 
a přesto hlavně začátek sezóny starším 
žákům vůbec nevyšel a šli od porážky 
k porážce. Postupně se však přece 
jenom začaly výkony zlepšovat a kluci 
se dočkali výhry na Podluží a remízy 
s Velkými Pavlovicemi. V tabulce jsou po 
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odstoupení Bučovic sice na posledním 
místě, ale jenom díky horšímu skóre za 
Mikulovem. Problémem byla hlavně účast 
na trénincích a velká marodka. Nejlepší 
mutěničtí střelci jsou Mário Škreptač 
(3 branky) a Tobiáš Chytil (2 branky).

Mladší dorostenci po spojení s Dubňany 
a Svatobořicemi hrají už třetí sezónu 
v krajském přeboru. Po podzimu jsou ve 
středu tabulky. Určitě patří v tabulce výše, 
ale ve velké míře vypomáhali staršímu 
dorostu, takže zátěž na některé kluky 
byla enormní, což se samozřejmě ve 
výsledcích projevilo. Proto třeba poslední 
zápas v Boskovicích kluci ani nedohráli. 
Střelecky se nejvíce dař i lo Martinu 
Hrabinovi (10 branek), Lukáši Konečnému 
(7), Jirkovi Kabelovi (5) a Janu Holubovi 
(3 branky). Petr Plchut, Marek Buchta 
a Libor Rozkydal přidali 2 branky.

Starší dorostenci bohužel nenavázali 
na předchozí dvě úspěšné sezóny, kdy 
patřil i mezi nejlepší celky v soutěži. 
Odchod kluků silného ročníku 2002 se 
projevil možná více, než jsme čekali. Navíc 
před sezónou skončili další kluci, kteří 
měli být oporami, a tak musel být úzký 
kádr doplňován mladšími dorostenci. 
Bohužel ani tréninková morálka nebyla 
u kluků na výši , a tak je z toho po 
podzimu nelichotivé předposlední místo. 
Z mutěnických odchovanců se dvakrát 
střelecky prosadili Lukáš Konečný, Martin 
Hrabina a Marek Buchta, tedy všichni 
věkem ještě mladší dorostenci.

Ani A-mužstvo nemá, bohužel, za sebou 
povedený podzim. Odchod 6 hráčů, tedy 
více než poloviny základní sestavy, by 
zamával s každým mužstvem. Přišli sice 
šikovní, ale vesměs mladí, nezkušení hráči, 

FK Mutěnice - A
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což se v rozhodujících chvílích na hřišti 
projevilo. Navíc nás opět pronásledovala 
zranění. Snad nejvíce mrzela ztráta Staně 
Koutského, odchovance Hodonína , 
který si v utkání s Bystrcí, tedy teprve 
ve čtvrtém utkání v našem dresu, přetrhl 
vazy v koleně. Problémy měly i opory 
Luboš Kupč ík ,  Lukáš Kopl í k  nebo 
Marcel Čepil, v závěru nám chyběl další 
exhodonínský hráč Václav Raisigl nebo 
třeba téměř permanentní marod Lukáš 
Maňák. Nejlepší zápas jsme odehráli asi 
doma v derby s Ratíškovicemi, kdy jsme 
zaslouženě vyhráli 3:1. Korunu všemu 
dal poslední dohrávaný zápas na umělé 
trávě v Dubňanech s Moravskou Slávií 
Brno. K výhře nám nestačilo ani vedení 
2:0 (obě branky vstřelil z penalt Lukáš 
Koplík), soupeř totiž vyrovnal v 90. minutě 
„gólem roku“ snad z jediné střely na naši 
bránu ve 2. poločase… Pozitivem byly 
určitě výkony brankáře Filipa Leznara 

FK Mutěnice - Ženy

Trenérská legenda Jan Balaštík
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(přestup z SK Líšeň), který zneškodnil 
snad 4 penalty (!), v obraně byl jistotou, 
pokud byl zdravý, Luboš Kupčík spolu 
s Daliborem Koštuříkem a na pravém 
kraji zálohy neúnavně kmital Richard 
Svoboda . Sice vstřel i l  jenom jednu 
branku, ale měl několik asistencí, a hlavně 
byl určitě našim nejfaulovanějším hráčem. 
Střeleckou jistotou byl Marcel Čepil, který 
zatížil konto soupeřů 5 brankami. Ale, 
bohužel, jenom 17 vstřelených branek na 
lepší umístění po podzimu nestačilo, byť 
nás nikdo na podzim vyloženě nepřehrál. 
V zimě se určitě budeme snažit mužstvo 
posílit, ale možnosti v zimním přestupním 
termínu jsou velmi omezené. Ale určitě se 
nevzdáváme!

 Ženám se na podzim nejprve vedlo 
velmi dobře, ale bohužel poslední dva 
zápasy prohrály, a tak j im nakonec 
patří pěkné 3. místo. Nejlepší střelkyní 
byla stejně jako vloni Iva Rathouská, 
k terá vst ře l i l a  4  brank y.  3  brank y 

přidaly osvědčené opory, tentokrát ale 
Radana Menyhartová a Yvonne Jansová. 
Dvakrát byla úspěšná Miroslava Kalová.

Závěr
V únoru příštího roku by nás měla 

čekat organizace odloženého 4. ročníku 
Galavečera mutěnského fotbalu. Bohužel 
to v ypadá , že se opět žádná akce 
konat nebude. Rád bych touto cestou 
poděkova l  všem naš im př ízn ivcům 
a členům FK Mutěnice za jejich podporu 
a př ízeň v „cov idovém“ roce 2021! 
A všem mutěnickým občanům přeji hodně 
zdraví, šťastné a veselé Vánoce a dobré 
vykročení do nového roku! Snad nám 
všem bude nejen fotbal dělat více radosti 
než v roce právě končícím!

Petr Blaha

Bilance části podzimu ročníku 2021/22 v číslech:

A mužstvo  14. místo 15 2  5   8      17 : 29 11 bodů

Dorost starší   15. místo 15 2  1 12    22 : 77   7 bodů

Dorost mladší   9. místo  15 7  2   6    51 : 43 23 bodů

Žáci starší  13. místo 12 1  1 10    13 : 86 4 bodů

Žáci mladší „A“  3. místo  12 8  1   3    31 : 19 25 bodů

Žáci mladší „B“  2. místo  11 9  0   2    46 : 19 27 bodů

Ženy   1. místo  7 4  0   3    16 : 10 12 bodů

Přípravka starší 13. místo 11 1  0  10   32 : 116 3 body
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Společenská kronika

13. 09. 2021 Jakub Svoboda
17. 09. 2021 Timotej Hodes
17. 09. 2021 Viktor Šupa
29. 09. 2021 Petr Jan Ištvánek
14. 10. 2021 Adéla Piškulová
23. 11. 2021 Sebastian Švagerka
01. 12. 2021 Marek Hubalík

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.

Krásné prožití Vánočních svátků
a do Nového roku hodně zdraví

přeje 
Charitní pečovatelská 

služba Hodonínsko
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11. 09. 2021
Lukáš Otáhal, Brněnská a Vladimíra Bírešová, Brněnská

-
Ondřej Balaštík a Barbora Šlapetová, Na Ovčírnách

02. 10. 2021
Michal Švestka, Podivín a Martina Pavková, Farní

23. 10. 2021
Ladislav Nový, Moravská a Jitka Bezůšková, Krátká

12. 09. 2021 Ludmila Kramlová 90 let

20. 09. 2021 Jan Špičák 80 let

21. 09. 2021 Jiří Tománek 76 let

25. 10. 2021 Ladislav Jurkovič 75 let

27. 10. 2021 Ludmila Kratochvílová 72 let

18. 11. 2021 Rostislav Laga 53 let

20. 11. 2021 Emilie Kotková 90 let

01. 12. 2021 Štefánia Šlapetová 83 let

Sňatky

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

Úmrtí
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Hody 1971



Hody 2021
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Průvod

Zpravodaj Rady obce NAŠE MUTĚNICE vychází 4 x ročně. 
Periodický tisk územního samosprávného celku. 
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