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Čas dozrál.
Odpočinula si nahá země.

I člověk pochopil,
že očistí jej půst.

Všechno se ztišilo.
Zrada středem kráčí.

Na čele popelec.
Modlitba pokorných úst.

Roztály sněhy.
Cesty poutníky k cílům mohou vést.

Krajinou nese se tichý sten.
Dokonáno jest.

   E.G.M.

DOBA POSTNÍ
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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

chtěl bych Vás informovat o protipovodňových opatřeních v Mutěnicích, která 
se týkají plánované vodní nádrže pod Oborou. Díky dokončeným komplexním 
pozemkovým úpravám získala obec do majetku pozemky, na kterých mohou být 
realizovány suché poldry s protipovodňovou funkcí. Stavba nebude mít negativní 
vliv na okolní stavby a pozemky. Bude po realizaci chránit nemovitosti, veřejné 
prostory a komunikace. Stavba ovlivní odtokové poměry tím, že dojde k zadržení 
srážkového povrchového odtoku, k retenci vod v prostoru nádrže a ke snížení 
dopadu negativních vlivů v případě povodně.

Obec vypracovala na celé dílo projektovou dokumentaci a podala žádost o dotaci 
na Státní fond životního prostředí (SFŽP). Žádost byla přijata a je dle požadavků 
SFŽP doplňována. Dále musíme na vlastní náklady udělat přeložky sdělovacího 
kabelu a anodového uzemnění za cca 2,5 milionu Kč.  V této lokalitě vzniknou dva 
suché poldry. Obec v současné době čeká na schválení dotace z SFŽP. Když vše 
půjde dle plánu, na konci roku 2022 by stavba mohla být realizována. Dotace by 
měla být ve výši 80 % z celkových nákladů.

Přeji nám všem klidné prožití velikonočních svátků.

MVDr. Dušan Horák
starosta obce
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Zprávy z radnice

Když jsem v loňském zimním zpravodaji 
přál vzájemnou úctu a lásku k bližním, 
a aby rok 2022 byl příležitostí k nalezení 
cesty k druhým, vzájemnému respektu 
a pochopení, netušil jsem tak, jako nikdo 
z nás, že bude tento rok začínat válkou 
v nám blízké zemi.

O to víc si teď uvědomuju, jak je toho 
všeho potřeba mezi všemi lidmi.

Stejně jako jsme se semkli na začátku 
covidové nákazy, tak po odeznění 
prvotního šoku z toho, že v dnešní době 
napadne jedna země svrchovaného 
souseda a ničí životy prostých, slušných 
lidí, jsme se opět jako národ semkli 
k obrovské vlně solidarity a pomoci 
nešťastným uprchlíkům.

Obec Mutěnice zareagovala velmi 
rychle. Kontaktovali jsme organizaci 
Podané ruce o.p.s., která pomáhá 
lidem z Ukrajiny na hranicích s Polskem 
i Slovenskem a následně i po příjezdu 
u nás v ČR. Zjistili jsme, co je nejvíce 
potřeba a zorganizovali jsme humanitární 
sbírku.

Využili jsme prostoru bývalé prodejny 
obuvi na tržnici, kde pracovníci obce 
přebírali a třídili přinesené dary. Během 
týdne jsme odvezli tři plná dodávková 
auta pomoci!!! 

Nejvíce poptávané byly a jsou trvanlivé 
potraviny (konzervy, hotovky, luštěniny, 
kroupy), balená voda, kojenecké potřeby, 
dámská hygiena a dek y, spacák y 
a karimatky.

Díky tomu, že máme jako obec vlastní 

autobus, byli jsme také požádáni o vyslání 
autobusu v neděli 6.3.2022 do polské 
Přemyšle na Polsko – Ukrajinské hranici, 
k převozu postižených a nemocných 
dětí s jejich doprovodem (cca 25-30 lidí) 
do Brna. Cesta byla nenadále zrušena, 
protože se skupině nepodařilo vůbec 
dostat ze Lvova. Uskutečnila se až na 
druhý den odpoledne, kdy se už skupina 
dostala až do polského Krakowa. Bohužel 
z oněch 30 lidí se podařilo doputovat 
jenom cca 8, zbytek uvázl někde na cestě. 
Z toho je zřejmé, že situace pro uprchlíky 
není vůbec jednoduchá a my se snažíme 
pomáhat ze všech sil. Dík za tuto cestu 
patří řidičům Mirkovi Bučkovi a Radkovi 
Skočíkovi.

Obrovský díky ale patří všem hodným 
lidem za dary a ochotu pomáhat. Naši 
pomoc budou uprchlíci potřebovat asi 
dlouhodobě a obec je připravena, stejně 
jako ostatní, poskytnout ji v maximální 
možné míře.

Na závěr vás všechny poprosím 
o obrovskou trpělivost a empatii. 
Následující dny a měsíce nebudou asi 
jednoduché, a proto je potřeba držet 
pohromadě a pomáhat si navzájem tuto 
těžkou dobu přečkat.

Modlím se za všechny nešťastné oběti 
války, za jejich rodiny, za utečence i za mír 
na celém světě. Pokud chcete, připojte se.

Milan Mráz
místostarosta

Místostarosta
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ZO Mutěnice bere na vědomí

XXII/2021Z/2 kontrolu úkolů z minulého 
zasedání ZO

XXII/2021Z/3 zápis z jednání finanční výboru 
dne 24.11.2021

XXII/2021Z/14 rozpočtové opatření č. 
8/2021 - schváleno radou obce pod č.j. 
66/2021R/1160 ze dne 24.11.2021

XXII/2021Z/26 že pořizovatelem Změny 
č. 3 územního plánu Mutěnice bude 
Obecní úřad Mutěnice, který zajistí 
výkon územně plánovací činnosti podle 
§6 odst. 2 stavebního zákona s použitím 
§ 24 stavebního zákona prostřednictvím 
jiné fyzické osoby

ZO Mutěnice schvaluje

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

XXII/2021Z/4 Smlouvu o smlouvě budoucí 
o zřízení VB mezi Nej.cz, Kaplanova 
2252/8, Praha 4 a Obcí Mutěnice - p.č. 487, 
p.č. 488/1, p.č. 489/1 a p.č. 11780 v k.ú. 
Mutěnice - rozšíření pro výstavbu RD za 
benzinkou, za cenu 20,-Kč/bm

XXII/2021Z/5 Smlouvu o zřízení věcného 
břemene - služebnosti mezi Obcí Mutěnice 
a Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, 
Praha 1 - p.č. 13540 v k.ú. Mutěnice - 
„Přírodní koupací Biotop“ za cenu 11968,-
Kč bez DPH.

Usnesení zasedání č. XXII. ZO Mutěnice
konané dne 14. 12. 2021 

XXI I/2021Z/6  Smlouvu  o  budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene č. 
1040012542/004 mezi Obcí Mutěnice 
a ED.G, a.s. Lidická 1873/36, Brno - p.č. 
13780 v k.ú. Mutěniuce - zahuštění TS, 
Dubňanská Hora

XXII/2021Z/9 Smlouvu o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene mezi Obcí 
Mutěnice a Vodovody a kanalizace 
Hodonín, a.s. Purkyňova 2933/2, 
Hodonín - pozemky p.č. 11695, 11679, 
11481, 13965, 2308/3, 1636/16, 1363/15, 
2300/2 v k.ú. Mutěnice

XXII/2021Z/10 znění Kupní smlouvy mezi 
obcí Mutěnice a paní Mgr. Šlampovou 
– likvidační správce zůstavitele: Zdeněk 
Kovářík - na koupi nemovitých věcí, 
z důvodu nutnosti získání pozemků 
pro ucelení lokality pro výstavbu „Za 
Fišmanovým“.

X X I I / 2 0 2 1 Z / 1 1  S m l o u v u  o  z ř í z e n í 
věcného břemene - služebnosti č. 
E639-S-4920/2021 mezi Obcí Mutěnice 
a Správou železnic, s.o. Praha 1- p.č. 
13540 v k.ú. Mutěnice „Mutěnice-
rozšíření kanalizační sítě“ za cenu 
10 000,-Kč bez DPH

XXII/2021Z/12 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo 
mezi Obcí Mutěnice a SKR stav, s.r.o. 
Brno - zakázka „Přístavba a stavební 
úpravy budovy tělocvičny u ZŠ Mutěnice“

XXII/2021Z/13 Smlouvu o dílo mezi Obcí 
Mutěnice a JESTECH, s.r.o. Důlní 672/12, 
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Lužice - realizace díla „Modernizace 
hřiště při ZŠ Mutěnice - vybudování 
sportovní plochy kluziště“

XXII/2021Z/15 rozpočtové opatření č. 
9/2021 - zvýšení příjmů o 5 403 600,-Kč 
a výdajů o 260 000,- Kč. Po provedení 
rozpočtového opatření budou příjmy 
rozpočtu ve výši 84 827 200,-Kč a výdaje 
rozpočtu ve výši 131 732 200,-Kč

XXII/2021Z/16 rozpočet sociálního fondu 
Obce Mutěnice na rok 2022 dle 
předloženého návrhu

XXII/2021Z/17 rozpočet obce Mutěnice na 
rok 2022

XXII/2021Z/18 střednědobý výhled na 
období 2023-2026

XXII/2021Z/20 Obecně závaznou vyhlášku 
obce Mutěnice č. 1/2021 o stanovení 
obecního systému odpadového 
hospodářství

XXII/2021Z/21 Obecně závaznou vyhlášku 
obce Mutěnice č. 2/2021 o místním 
poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství

XXII/2021Z/22 Obecně závaznou vyhlášku 
obce Mutěnice č. 3/2021 o místním 
poplatku  za  už ívání  veře jného 
prostranství

ZO Mutěnice pověřuje

XXII/2021Z/19 Radu obce Mutěnice 
k  provedení  nezbytně  nutných 
rozpočtových opatření do konce roku 
2021

ZO Mutěnice rozhoduje

XXII/2021Z/23 a) podle ustanovení § 46 odst. 
3 zákona č. 183/2006Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) ve znění pozdějších předpisů, 
s použitím §55a stavebního zákona 
schválit návrh na pořízení Změny č. 
3 územního plánu Mutěnice na návrh 
občana obce v lokalitě Padělky-nová 
farma v severozápadní části obce

b) o obsahu Změny č. 3 územního plánu 
Mutěnice spočívající ve změně prostorové 
regulace vymezené pro lokalitu „M2“ 
a případné změně využití části dotčené 
plochy dle předloženého znění

XXII/2021Z/27 na základě podkladů 
předložených pořizovatelem, tedy 
Městským úřadem Hodonín, odborem 
rozvoje města podle ustanovení § 
46, odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. 
o územním plánování a stavebním řádu, 
ve znění pozdějších předpisů (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů: 
návrh na pořízení změny Územního 
plánu Mutěnice uvedený v příloze tohoto 
materiálu pod poř. č. 1 návrh na pořízení 
změny Územního plánu Mutěnice 
uvedený v příloze tohoto materiálu pod 
poř. č. 2

ZO Mutěnice stanovuje

XXXII/2021Z/24 že a) změna územního plánu 
Mutěnice bude pořízena zkráceným 
postupem podle § 55a a §55b stavebního 
zákona b) určeným zastupitelem pro 
pořízení Změny č. 3 územního plánu 
Mutěnice bude MVDr. Dušan Horák, 
zastupitel a starosta obce Mutěnice
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XXII/2021Z/28 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 zprávu 
o uplatňování územního plánu. Nedílnou 
součástí tohoto usnesení je příloha 
„Stanovisko pořizovatele k jednotlivým 
návrhům na změnu územního plánu 
Mutěnice“.

ZO Mutěnice souhlasí

XXII/2021Z/8 s technickými podmínkami 
uvedenými v bodě A. dopisu Správy 
železnic č.j.  146606/2021-SŽDC-
GŘ-O31(S146606/2021O31) ze dne 
11.11.2021

ZO Mutěnice prohlašuje

XXII/2021Z/7 že Obec Mutěnice jako 
budoucí nabyvatel pozemků p.č. 
1134/10 a 6611/1 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.

ZO Mutěnice podmiňuje

XXII/2021Z/25 pořízení Změny č. 3 územního 
plánu Mutěnice úplnou úhradou nákladů 
uvedených v § 55a, odst. 2, písm. f) 
stavebního zákona jejím navrhovatelem

ZO Mutěnice bere na vědomí

XXIII./2022Z/2 kontrolu úkolů z minulého 
zasedání ZO

XXIII./2022Z/3 zápis z jednání kontrolního 
výboru ze dne 24.2.2022

XXIII./2022Z/4 zápis z jednání finančního 
výboru ze dne 28.2.2022

XXIII./2022Z/6 možnost využití nízkobonitní 
půdy v k.ú. Mutěnice p.č. 13851 a p.č. 
14005 pro fotovoltaiku. Nabídka ČEZ 
obnovitelné zdroje s.r.o. Hradec Králové.

XXIII./2022Z/29 že pořizovatelem Změny 

č. 3 územního plánu Mutěnice bude 
Obecní úřad Mutěnice, který zajistí 
výkon územně plánovací činnosti podle 
§ 6 odst. 2 stavebního zákona s použitím 
§ 24 stavebního zákona prostřednictvím 
jiné fyzické osoby

XXIII./2022Z/33 informace k investiční akci 
„Suchý poldr nad Oborou

ZO Mutěnice schvaluje

XXIII./2022Z/1 program jednání ZO, 
návrhovou komisi, ověřovatele zápisu 
a zapisovatele

XXIII./2022Z/7 MPZ obce č. 1/2022 - prodej 

Usnesení zasedání č. XXIII. ZO Mutěnice
konané dne 14. 3. 2022 
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pozemku p.č. 12118 v k.ú. Mutěnice za 
cenu 10860,-Kč a úhradu vyhotovení 
znaleckého posudku

XXIII./2022Z/8 MPZ obce č. 3/2022 - prodej 
pozemku p.č. 62/3 v k.ú. Mutěnice - 
Pavel Skočík (pod RD č.p.551) za cenu 
dle znaleckého posudku ve výši 44 000,-
Kč a úhradu za vyhotovení znaleckého 
posudku

XXIII./2022Z/9 MPZ obce č. 4/2022 - výkup 
pozemku p.č. 6624/60 v k.ú. Mutěnice 
za cenu dle znaleckého posudku ve 
výši 49820,-Kč

XXIII./2022Z/11 Smlouvu o smlouvě budoucí 
o zřízení VB č. HO-001030072104/001-
MOEL mezi Obcí Mutěnice a ED.G, 
a.s. Brno - pozemek p.č. 1376/1 v k.ú. 
Mutěnice - příp. NN Zahradní, Hanáček

XXIII./2022Z/12 Smlouvu o zřízení věcného 
břemene č. HO-014330066987/001-MDP 
mezi Obcí Mutěnice a ED.G, a.s., Brno, 
pozemky p.č. 162/15, p.č. 169/1 v k.ú. 
Mutěnice - příp. NN Luční, Chvátalová 
za cenu 1000,-Kč bez DPH

XXIII./2022Z/13 Smlouvu o zřízení věcného 
břemene č. HO-014330063803/001-MDP 
mezi Obcí Mutěnice a ED.G, a.s., Brno, 
pozemek p.č. 1947/1 v k.ú. Mutěnice - 
úpr.NN Búdy, Jurčeková za cenu 1000,-
Kč bez DPH

XXIII./2022Z/14 Smlouvu o zřízení věcného 
břemene č. HO-014330064041/002-MDP 
mezi Obcí Mutěnice a ED.G, a.s., Brno, 
pozemek p.č. 361/2 v k.ú. Mutěnice - 
rozš..NN Kučová za cenu 1000,-Kč bez 
DPH.

XXIII./2022Z/15 Smlouvu o zřízení věcného 
břemene č. HO-014330076122/001-
MDP mezi Obcí Mutěnice a ED.G, a.s., 
Brno, pozemky p.č. 11780, p.č. 488/1, 
p.č. 488/2, p.č. 489/2, p.č. 489/9 v k.ú. 
Mutěnice - rozš..NN Brněnská, Marek-za 
cenu 2500,-Kč bez DPH.

XXIII./2022Z/16 Smlouvu o zřízení věcného 
břemene č. HO-014330065830/001-MDP 
mezi Obcí Mutěnice a ED.G, a.s., Brno, 
pozemky p.č. 1947/1, p.č. 9627 v k.ú. 
Mutěnice - úpr.NN Sklepní, Bezůšek za 
cenu 1000,-Kč bez DPH

XXIII./2022Z/17 Smlouvu o zřízení věcného 
břemene č. HO-014330062358/001-MDP 
mezi Obcí Mutěnice a ED.G, a.s., Brno, 
pozemek p.č. 7845 v k.ú. Mutěnice - příp.
NN U Obory, Brablc za cenu 1000,-Kč 
bez DPH

XXIII./2022Z/18 MPZ obce č. 60/2021 - 
směna pozemků p.č. 7686 v k.ú. Mutěnice 
(LV Obec Mutěnice) za pozemek p.č. 
7662 v k.ú. Mutěnice (LV J.Štěpánková, 
A. Sluková, J.Viktorin) -bez doplatku

XXIII./2022Z/19 MPZ obce č. 61/2021 
- směnu pozemků p.. 10115 a p.č. 
8558 v k.ú. Mutěnice (LV Obec Mutěnice) 
za pozemek p.č. 11935 v k.ú. Mutěnice 
(LV Anna Šupová) a doplatek obce 
Mutěnice ve výši 2764,-Kč

XXIII./2022Z/21 rozpočtové opatření č. 
1/2022 - navýšení na straně příjmů 
o 996 100,-Kč a navýšení na straně 
výdajů o 4 797 000,-Kč. Po provedení 
rozpočtového opatření budou tvořit 
pří jmy 60 520 000,- Kč a výdaje 
110 266 300,-Kč.
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XXIII./2022Z/22 dar pro Centrum pro rodinu 
a sociální péči Hodonín na rekonstrukci 
budovy pro nové sídlo stacionáře 
Vlaštovka ve výši 250 000,-Kč

XXIII./2022Z/23 Dodatek č. 4 ke Smlouvě 
o dílo mezi Obcí Mutěnice a SKR stav, 
s.r.o. Brno -

akce: „Přístavba a stavební úpravy budovy 
tělocvičny u ZŠ Mutěnice“

XXIII./2022Z/24 Obecně závaznou vyhlášku 
č. 1/ 2022, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 3/ 2021,o místním poplatku 
za užívání veřejného prostranství, ze 
dne 14.12.2021

XXIII./2022Z/25 finanční podporu kulturní 
a společenské akce festival Mezi Sklepy 
ve výši 85675,-Kč

ZO Mutěnice pověřuje

XXIII./2022Z/5 radu obce ke stanovení 
m a x i m á l n í  c e n y  p ř i  d r a ž b ě 
pozemků na základě usnesení č.j. 
167 EX1942/07-378 a k účasti na dražbě.

XXIII./2022Z/20 radu obce uložit volné 
finanční prostředky obce až do výše 
50 mil. Kč na účet termínovaného vkladu 
či fondu peněžního trhu dle nabídky KB

ZO Mutěnice ukládá

XXIII./2022Z/32 starostovi obce informovat 
o výsledku jednání zastupitelstva obce 
navrhovatele změny ÚP Mutěnice 
(Jan Nový, Masarykova 49, Mutěnice) 
a příslušný úřad územního plánování, t.j. 
Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje 
města

ZO Mutěnice rozhoduje

XXIII./2022Z/26 a) podle ustanovení § 
46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, s použitím § 55a stavebního 
zákona schválit návrh na pořízení z měny 
Ú zemního plánu Mutěnice v lokalitě 
vinných sklepů v severní části obce na 
návrh právnické osoby (spol. ELVOREV 
s.r.o., IČ: 634 75 219 ), která má 
vlastnická práva k pozemkům a stavbám 
na území obce dle předloženého znění 
b) o zařazení předloženého návrhu 
k prověření v rámci Změny č. 3 územního 
plánu Mutěnice, jejíž pořízení bude 
zahájeno až po dokončení rozpracované 
Změny č. 2 územního plánu Mutěnice

ZO Mutěnice stanovuje

XXIII./2022Z/27 že a) Změna č. 3 územního 
p lánu Mutěn ice  bude poř ízena 
zkráceným postupem podle § 55a a 
§ 55 b stavebního zákona, b) určeným 
zastupitelem pro pořízení Změny č. 
3 územního plánu Mutěnice bude MVDr. 
Dušan Horák, zastupitel obce Mutěnice,

ZO Mutěnice revokuje

XXIII./2022Z/10 MPZ obce č. 31/2021

XXIII./2022Z/30 usnesení ZO Mutěnice 
č. XXII./2021Z/23 přijaté na zasedání 
zastupitelstva obce č. XXII.dne 14.12.2021, 
kterým bylo rozhodnuto o samostatném 
pořízení Změny č. 3 ÚP Mutěnice na 
návrh občana obce, spočívající ve změně 
prostorové regulace vymezené pro lokalitu 
„M2“, příp. změně způsobu využití části 
dotčené plochy smíšené výrobní.
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ZO Mutěnice podmiňuje

XXII I . /2022Z/28 poř ízení  Změny č. 
3 územního plánu Mutěnice úplnou 
úhradou nákladů uvedených v § 55a 
odst. 2 písm. f) stavebního zákona jejím 
navrhovatelem.

ZO Mutěnice potvrzuje

XXIII./2022Z/31 prověření tohoto návrhu 
v rámci Změny č. 2 ÚP Mutěnice v souladu 
s dřívějším usnesením zastupitelstva 
obce č. XX./2021Z/28 ze dne 6.9.2021 
(viz bod č.5)

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství si získává 
stále větší pozornost zejména díky 
v zr ů s t aj íc ím nák ladům na je j ich 
likvidaci, a také díky snaze chránit 
ž i vot ní  pr os t ř edí  na na ší  modré 
planetě. Hlavním střediskem je areál 
skládky v Hraničkách, kde se mohou 
občané zbavit veškerého odpadu nebo 
i použitého elektrozařízení. Aby svou 
roli plnil i do budoucna, bude klíčové 
v horizontu dvou let rozšířit skládku 
TKO, tedy skutečný finanční a odpadový 
pilíř celého obecního systému nakládání 
s odpadem. Postupnými kroky se nám to 
spolu s vedením obce snad podaří. Ale 
odpadové hospodářství pochopitelně 
není jenom skládka.

Překladiště
V r. 2021 znovu většina zbytkového 

komunálního odpadu neskončila ve 
skládce, ale byla energeticky využita ve 
spalovně SAKO v Brně, kam vozíme odpad 
př ijatý na překladiště. Celkem jsme 
odvezli do spalovny k energetickému 
v yužití opět rekordních 8.778 tun 
směsného komunálního odpadu, čímž 
došlo k využití překladiště na 97,5 %! 
Navíc se díky růstu cen znovu zvýšila 
ziskovost projektu. Výbornou zprávou 
je, že v březnu 2022 bylo překladiště, za 

něž obec Mutěnice po odečtení dotace ze 
SFŽP zaplatila 4.674. tis. Kč, již splaceno! 
Návratnost investice pro Obec je tak 
o něco málo vyšší než 7 let. Hlavně je 
nutné si př iznat, že pokud bychom 
překladiště neměli, a tudíž komunální 
odpad do spalovny nevozili, tak bychom 
měli skládku už dávno plnou. Navíc 
překladiště skýtá velký potenciál i do 
budoucna, zvláště ve spojení s novým 
kontejnerovým vozidlem zn. DAF, který 
jsme v loňském roce zakoupili. Po 
doplacení úvěru by se nám ziskovost 
projektu měla znovu podstatně navýšit.

Kompostárna a bioodpady 
V obci jsou znovu od března rozmístěny 

kontejner y na bioodpad, k ter ý si 
svážíme naší vlastní technikou. Opět 
připomínáme, že bioodpad musí být 
ale pouze rostlinného původu (listí, 
větve, tráva, mláto apod.)! Živočišné 
zbytky skutečně do kontejneru nepatří!!! 
Pokud máte zájem o kompost, obraťte 
se na naše pracovníky na skládce buď 
telefonicky na č. 602 101 245 nebo 
emailem: skladka@mutenice.cz. 

Sběrný dvůr a tříděné odpady
Na sběrném dvoře končí zejména 

tříděné odpady a použité elektrozařízení. 
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Mimo sběrný dvůr je možné tříděný 
odpad (papír, barevné a bílé sklo, plasty 
a kovové obaly, jedlé oleje) odevzdat 
i do kontejnerů k tomu určených, které 
jsou rozesety po celé obci. Celkové 
množ st v í  v y t ř íděného odpadu je 
uvedeno v tabulce. Z té je vidět, že 
celkové množství se opět mírně zvýšilo – 
274,3 tun oproti 246,99 tunám v r. 2020, 
tedy nárůst o 11 % (viz tabulka)! 

V množství vytříděného odpadu je 
započten i pytlový sběr, který je vždy 
první středu v měsíci na dolním konci 

a druhou středu na horním konci! 
Už vám dále nerozdáváme z důvodu 
úspor červené pytle. Nápojové kartony 
(tetrapaky) totiž můžete vkládat do 
žlutých pytlů nebo i kontejnerů na 
plasty! Dále prosím sešlápněte PET láhve 
a následně je uzavřete. Snažte se také, 
prosím, plnit pytle co nejvíce. Pokud je 
poloprázdný, nemá cenu jej předávat. 
Snad vám tolik místa ve sklepě nebo 
někde jinde nezabere. Každý použitý 
pytel se totiž rovněž stává odpadem…

Vozidlo DAF natahuje kontejner na překladišti
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Přehled použitých elektrozařízení a olejů odevzdaných v r. 2021 
na sběrném dvoře:

140 ks televizorů a monitorů  

113 ks lednic 

165 ks velkých spotřebičů    
(pračky, myčky atd.) 

73 ks malých spotřebičů 
(mikrovlnky)

Přehled odpadů ve vybraných letech 2006 – 2021

VŠE 
V TUNÁCH PLAST PAPÍR

KOMPOZITOVÉ
OBALY

SKLO
BÍLÉ

SKLO
BAREVNÉ TKO

2006 21,33 32,49 1,82 2,477 27,67 939,55

2009 33,07 50,65 1,91 5,714 33,21 929,63

2012 27,28 61,97 2,53 7,462 34,43 944,01

2016 35,46 74,65 2,85 8,40 41,08 861,60

2017 36 78,68 2,82 10,18 56,87 846,07

2018 41,76 91,64 3,05 20,65 63,31 801,50

2019 44,34 114,79 2,87 16,01 67,78 798,40

2020 51,20 110,17 2,72 82,90** 817,35

2021 55,04 113,807 0,58 104,936** 833,64*

* 319,92 t uloženo na skládce, 513,72 t na překladišti (energeticky využito ve spalovně)
** sklo celkem

142 kg baterií 

6 ks klecových kontejnerů 
s elektrospotřebiči

125 l oleje
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Zpětný odběr elektrozařízení 
Použité elektrozařízení můžete odevzdávat 

na sběrném dvoře nebo jej můžete ukládat 
i do červeného kontejneru, který je 
v současnosti umístěn na „staré“ tržnici. 
Dále můžete odevzdat i použité baterie 
a monočlánky, a to v několika obchodech 
v Mutěnicích nebo třeba na obecním úřadě 
(v podatelně). V níže uvedeném přehledu 
vidíte množství elektrických přístrojů, které 
občané odevzdali jenom na sběrném dvoře. 

Zpětný odběr pneumatik
Již delší dobu velmi dobře funguje zpětný 

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

Opět jediná věta závěrem: 
„DĚKUJEME, ŽE TŘÍDÍTE!“

Čistírna odpadních vod a kanalizace
Rada obce Mutěnice jako jediný 

společník v působnosti valné hromady 
společnosti Skládka Hraničky, spol. 
s r.o. na svém posledním jednání 
v r. 2021 schválila na základě předložené 
kalkulace cenu za stočné pro rok 2022. 
I přes růst řady nákladů se cena oproti 
r. 2021 nenavyšuje!! Rozdíl oproti VaKu 
Hodonín, a.s., se ale díky zdražení 
VaKu navýšil na 9,44 Kč/m3. Cenu jsme 
nezvyšovali hlavně z toho důvodu, 
že máme již z dř ívějška na celý r. 

2022 zafixované výhodné ceny elektřiny, 
tudíž nás „energetická krize“ alespoň 
prozatím nepostihla. Uvidíme ale, jak se 
bude situace vyvíjet do budoucna. Zvláště 
agrese Ruska na Ukrajině může s cenami 
energií znovu v ýznamně zahýbat… 
Chtěl bych touto cestou poděkovat 
občanům Mutěnic i firmám za v drtivé 
většině zodpovědný a vstřícný přístup 
př i zapisování vodoměrů, fakturaci 
a následných platbách stočného. Díky 
vám všem!
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Srovnání ceny za stočné ve vybraných letech 
v Mutěnicích a ve spol. VaK Hodonín, a.s:

   Mutěnice  VaK Hodonín Rozdíl

   včetně DPH (bez DPH) včetně DPH (bez DPH) 

R. 2008:  24,50 (22,48)  24,78 (22,74) + 0,28 Kč

R. 2013:   28,09 (24,43)  32,76 (28,49) + 4,67 Kč

R. 2018:   31,75 (27,61)  41,15 (35,78) + 9,40 Kč

R. 2019:   31,75 (27,61)  42,85 (37,26) + 11,10 Kč

1.1. - 30. 4. 2020: 34,25 (29,78)  45,34 (39,43) + 11,09 Kč

1.5. - 31.12. 2020: 32,76 (29,78)*  43,37 (39,43) + 10,61 Kč

R. 2021:   34,70 (31,54)*  43,91 (39,92) + 9,21 Kč

R. 2022:  34,70 (31,54)*  44,14 (40,13) + 9,44 Kč

* sazba DPH 10%

Další novinky ve společnosti Skládka Hraničky
Rok 2021 byl pro naši společnost 

ekonomicky velmi úspěšný, zejména 
díky dostatečnému pří jmu odpadu 
na skládce, a také zv ýšení cen na 
př ek ladiš t i  a  ČOV.  D os áhl i  jsme 
celkových tržeb ve výši 47.897 tis. Kč, 
tedy zhruba o 4,5 milionu Kč více než 
v r. 2020! Žádné omezení z důvodu 
p a n d e m i e  C o v i d u - 19  j s m e  t e d y 
nezaznamenali. 

V letošním roce bychom měli začít 
rozšiřovat skládku, její ž kapacita 
je již vyčerpána, a proto už během 
r.  2021 jsme postupně snižovali , 

k nelibosti řady f irem, které k nám 
odpad dříve vozily, pří jem odpadu. 
Největší investicí v r. 2021 byl již 
zmíněný nákup kontejnerového vozidla 
zn.  DAF s př ívěsem na převážení 
komunálního odpadu do spalovny. 
V závěru roku jsme pořídili i nový čelní 
kolov ý nakladač zn. Doosan. Star ý 
nakladač zn. Case jsme ještě v loňském 
roce prodali.  

I v letošním roce budeme svážet 
réví, tudíž prosíme vinaře, aby réví 
nepálili, jelikož jim je opět odvezeme. 
Letošní zima naši techniku znovu příliš 
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neprověřila, ale pokud sníh napadl, 
stroj Egholm Cit y Ranger a traktor 
John Deere byly v plné pohotovosti 
a chodníky byly vždy velmi časně 
uk l ize n y,  což  k v i to v al i  ze jmé na 
naši starší spoluobčané. Občanům 
Mutěnic i nadále nabízíme kompost 
(cer t if ikované hnojivo) i  stavební 
recyklát, kter ý je vhodný pro různé 
stavby nebo opravy chodníků či vjezdů 
do domů. Informace najdete skládce 
u našich pracovníků.

P ř e j i  v š e m  o b č an ů m  r ad o s t n é 
a požehnané Velikonoce. A obyvatelům 
Ruskem napadené Ukrajiny, z nichž 
řada pracuje i u nás v Mutěnicích, 
brzké ukončení zcela nesmyslného 
vojenského konfliktu. Sláva Ukrajině!

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

Pajasan žláznatý
Pajasan žláznatý je invazivní dřevina, 

která v posledních letech začíná obsazovat 
i některá stanoviště v k. ú. Mutěnice. Je to 
opadavý listnatý strom vysoký 20–25 m 
s rovným kmenem a hladkou, šedavou, 
ve stáří podélně rozbrázděnou kůrou. 
Dalším znakem jsou listy s „voskovým“ 
povrchem a při teplém počasí vylučovaná 
specifická vůně připomínající myšinu. 

Původní je v severovýchodní Asii, východní 
Číně a Koreji. Do českých zemí se dostal 
na začátku 19. století, kdy byl vysazen 
v lesních školkách lednického panství 
Lichtenštejnů. Poté byl vysazován do 
různých parků jako okrasná dřevina a odtud 
začal v pozdějších letech také zplaňovat. 
Pajasan kvete od dubna do července 
mohutnou násadou květů. V důsledku 
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toho má obrovské množství semen a téměř 
85 % z nich vyklíčí v prvním roce! Oproti 
našim původním dřevinám dokáže vyklíčit 
prakticky kdekoli. Vyskytuje se na různých 
neudržovaných plochách, náspech železnic 
a silnic apod. Zde vytváří husté porosty 
a vytlačuje původní druhy. V prvním roce 
růstu může dosáhnout výšky až 2 m. Kromě 
toho jeho kořeny velmi agresivně prorůstají 
do všemožných staveb - od kanalizací přes 
chodníky po zdi domů apod. Obsazený 
prostor si pajasan brání i tím, že do svého 
okolí vypouští látku, která je pro ostatní 
druhy dřevin jedovatá a omezuje jejich růst. 
Produkují ji zejména mladší jedinci a tímto 
způsobem vyhrávají boj o světlo a prostor 
s ostatními druhy. Pajasan dokonce 
dokáže potlačit i agresivní trnovník akát. 
Tuto rostlinnou strategii pozorujeme 
i v Mutěnicích – pajasan na sledovaných 
plochách akát již úspěšně vytlačuje.

Jeho největší nebezpečí spočívá v tom, 
co již bylo uvedeno výše:  V obsazování 

neudržovaných ploch a zejména ve 
vytlačování našich původních dřevin. Jak 
můžeme rozšiřování pajasanu zabránit? 
Možností je několik. V druhé polovině 
vegetačního období lze aplikovat 
v předepsané dávce herbicid na list; 
při kácení je možné natřít pařez také 
herbicidem; mladé jedince důsledně 
vytrháváme i s kořenem. U vzrostlých stromů 
pak použijeme metody kroužkování nebo 
seříznutí na vysoký pařez s pravidelným 
odstraňováním vznikajících výmladků. 

Podle směrnice o invazivních druzích je 
možné jej kácet celoročně s přihlédnutím 
k ochraně hnízdícího ptactva a podle 
případného povolení orgánu ochrany 
přírody a krajiny (zákon č. 114/92 Sb.).

Martin Králík
komise zemědělská a životního prostředí
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KNIHOVNA

V kategorii dospělých čtenářů se umístili
1. Holešinská Marie  237
2. čtenář si nepřeje být jmenován 
3. Skoumalová Alena  151
 

V dětské kategorii to byli
1. Bohůnová Kateřina  188
2. Bohůn Karel   52
3. Horecká Tea   24 

V úterý 8. 2. 2022 jsme se v knihovně sešli s výherci soutěže o největší počet 
přečtených knih za minulý rok. Výherci obdrželi poukazy na nákup knih do 
knihkupectví Dvořáková v Hodoníně.

Ve středu 2. 2. 2022 jsme se sešli v sále 
Ponorka v kulturním domě s cestovatelem 
a spisovatelem Jirkou Márou a jeho 
manželkou. Tito k nám jezdí už od roku 
2012. Cestovat začali proto, aby svému  

synovi Jirkovi, který byl upoután na 
invalidní vozík, splnili jeho velké  sny 
a dokázali jemu i ostatním vozíčkářům,  
že nic není nemožné. 

V Mexiku a Guatemale zkoumali historii 
mayské civilizace, šplhali na vrcholky 
pyramid a navštěvovali zdejší tržnice 
a domorodé obyvatele. Ochutnávali 
místní speciality a sledovali rituály 
místních hřbitovních šamanů. Zažili také 
výbuch sopky, podívali se do podzemních 
jeskyní  a v Karibském moři plavali 
se želvami. Po obou těchto zemích se 
pohybovali na vlastní pěst, jezdili místní 
dopravou nebo pronajatým autem.

Je j ich  v y pr ávění ,  dopr ov á zené 
videoprojekcí a spoustou fotografií, bylo 
velmi zajímavé. Akce se zúčastnilo 37 lidí.

Renata Nováková
knihovnice

Cestopisná přednáška Mexiko a Guatemala
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Názory našich zastupitelů
Vážení spoluobčané,

v letošním roce nás v říjnu opět čekají 
volby do obecního zastupitelst va. 
Během uplynulých čtyř let se rozpočty 
obce plánovaly s projekty a investicemi, 
které se pohybovaly v desítkách milionů 
kor un. Mezi největ ší  z nich pat ř í 
dokončení lokality stavebních míst za 
Fišmanovým, plánovaný zábavní areál 
s biotopem Pod Búdama, rekonstrukce 
sportovní haly, zbudování venkovního 
kluziště a spoustu dalších investičních 
záměrů. Vybudování vinařského centra 
pro vinaře, na které již v rozpočtu 
bylo vyčleněno dříve více jak sedm 
milionů korun, se zatím neplánuje. 
Další projekty se můžou také časově 
posunout.  A to především díky tomu, 
že více jak dva roky celý svět čelil 
probíhající epidemii virové nemoci 
covid-19. Dlouhotrvající nouzový stav 
a hromadná kar anténa ochromila 
a zastavila život nejen v Česku, ale i ve 
světě. Možná jsme si mysleli, že nic 
horšího už nás nemůže potkat. Vstupem 
ruských vojsk 24. února na Ukrajinu se 
svět opět mění. Někteří z nás zažili 
dobu, kdy se cena benzínu zvedla o pár 
korun a u čerpacích stanic se tvořily 
nekonečné fronty a lidé si tankovali 
benzin do van svých koupelen. I díky 
vojenskému konf liktu se cena ropy 
z vedá na svá ma xima, elek t r ická 
energie a plyn také. Vysoká inf lace 
a slabý kurz koruny na situaci nepřidává. 
I když momentálně kupujeme benzín 
a naf tu přes padesát korun za litr, 
žádné fronty se netvoří. Globální svět 

se mění a společnost také. Nezbývá 
nic jiného, než tento fakt př ijmout 
a věřit, že bude zase lépe. Podle mého 
osobního názoru se toto všechno děje 
díky blahobytu a bohatství některých 
mocných světových lídrů a společností, 
kterým již jejich finanční prostředky ke 
svému uspokojení bohužel nestačí. 

T ím vším se snažím ř íct, že díky 
v z n i k l é  s i t u a c i  a  o b r o v s k é m u 
zdražování může bý t velmi složité 
některé plánované projekty a investice 
vůbec do budoucna uskutečnit. Stejně 
tak musíme přistupovat k plánování 
rozpočtu a počítat s tím, že v ý voj 
cen na trhu se mění ze dne na den. 
I z tohoto důvodu bychom měli zvážit 
priority, které budou pro naši obec 
důležité a hlavně potřebné. Věřím, že 
se nakonec všechny důležité investice 
podaří dotáhnout ke zdárnému konci. 
Asi jako všichni z nás si přeji a doufám, 
že se situace brzy uklidní a vrátíme se 
do normálu doby před kovidem. 

Závěrem bych chtěl všem popřát 
krásné Velikonoce, hodně optimismu 
a hlavně zdraví.  

Marek Ištvánek
zastupitel obce
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Galerie

Vzpomínka na Ing. Karla Havlíka

V Praze dne 17. listopadu 2021 zemřel pan 
Ing. Karel Havlík rodák z Mutěnic. Narodil se 
6. srpna 1944 rodičům Františkovi Havlíkovi 
a Emilii, rozené Jaroškové. Rodina, spolu 
s ním ještě tři bratři a dvě sestry, v době 
jeho narození bydlela v bytě v Katolickém 
domě. Otec byl prvním a jediným nájemcem 
restaurace ve sklepních prostorách, a k tomu 
přináležel služební byt. Po roce 1948 byla 
restaurace převedena do majetku státu pod 
správu Spotřebního družstva Jednota Hodonín 
a rodina se v roce 1957 přestěhovala do 
Hodonína

Základní školní docházku začal navštěvovat 
v Mutěnicích, dokončil ji v Hodoníně. 
Živnostenský a křesťanský původ rodiny 
byl důvodem problémů s přihlášením na 
střední školy. Musel nastoupit do dvouleté 
zemědělské učňovské školy v Hodoníně pro 
Státní statek Hodonín – Nesyt. Podařilo se 
mu obejít politický dozor na okrese Hodonín 
a po dvou letech se přihlásil na Střední 
zemědělskou technickou školu v Novém 
Městě nad Váhem, kde byl přijat. Školu 
ukončil maturitou v roce 1964. Poté absolvoval 
Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor 
mechanizace a automatizace řídících prací. 
V období 1971-1990 pracoval ve Federálním 
úřadu pro vynálezy a objevy, kde nakonec 
pracoval na pozici ředitele hospodářsko-
finančního odboru.

Po roce 1989 se aktivně zapojil do politické 
činnosti. 11. května 1990 se stal ministrem 
bez portfeje ve vládě Mariána Čalfy, ale 
vláda trvala pouze do 27. června 1990. Při 
historické návštěvě papeže Jana Pavla II. ve 

dnech  21. až 22. dubna 1990, byl hlavním 
vládním organizátorem památné události na 
Velehradě. Po neúspěšné kandidatuře do 
Sněmovny národů Federálního shromáždění 
se vzdal veřejných funkcí. Pracoval v několika 
firmách, zapojil se do privatizace a stal se 
vlastníkem a spoluvlastníkem několika firem.

Od vysokoškolského studia žil prakticky 
celou dobu v Praze. Byl vítaným společníkem 
mezi sportovci i kulturními a společenskými 
osobnostmi. Aktivně byl zapojen do 
poradenské a organizační činnosti pražského 
arcibiskupství. Rád se vracel do rodných 
Mutěnic, často navštěvoval mutěnické hody. 
Symbolicky po nich v sobotu 27.listopadu 
2021 byl uložen do rodinné hrobky na místním 
hřbitově. 

Petr Plchut
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Historie

Letos je tomu 170 let

Mutěnice – začátek bludného života 
rodiny Masarykových

„U Masaryků nebylo klidu, nebylo 
stálosti. Panský služebník musel jíti tam, 
kde ho panstvo potřebovalo. Je známo, jak 
se lidé neradi stěhují, a stěhují-li se, tedy 
v krajní nutnosti. Musil to být život těžký 
takového panského služebníka, který na 
pokyn vrchnosti musil ihned sbalit svůj 
skromný majeteček a jít, kam ho poslala, 
začít nový život, zvykat.

Sot va byly Tomáškovi dva roky, 
stěhovali se Masarykovi z Hodonína 
do Mutěnic. Mutěnice honosily se sice 
názvem městečka, ale byly obyčejnou 
dědinou s doškovými chalupami, které 
dnes ponejvíce již zmizely. Byl zde však 
panský dvůr, který zaměstnával mnoho 
úřednictva, služebnictva a nádeníků…“ 
Tolik píše úvodem tohoto článku bývalý 
mutěnický učitel Josef Diviš věnovaným 
pro publikaci „T.G. Masaryk a jeho rodný 
kraj“ roku 1933, jenž tehdy redigoval 
okresní školní inspektor Ruda Šoupal.

V Divišově článku vypravuje o dětství 
prezidenta Masar yka v Mutěnicích 
kronikář, mutěnický rodák, řídící učitel 
František Vaculovič (1870 – 1952) takto:

„Bylo to na jaře roku 1852. Po císařské 
silnici z Hodonína do Mutěnic přijel dlouhý 
a těžký panský žebřiňák, který u hospody 
v osadě zahnul na Vrchní konec. Vůz byl 
vrchovatě naložen chudým nábytkem. Byly 
na něm postele, lávky, stůl, truhla, skříň, 
hrnce a vzadu nůše modře pruhovaných 

peřin, pytle s moukou aj. Vpředu sedě 
pacholek, který řídil koně. Vedle něho 
muž mladších let. Vzadu na peřinách 
seděla žena a měla na klíně asi dvouletého 
chlapečka. Vůz jel dědinou nahoru do 
Servístek k Oboře až k panské chalupě 
v „Cihelně“ číslo 58 (nové číslo 120), 
kde u vrat zastavil. Lidé vybíhali z domů 
a podle povozu s nábytkem poznávali, že 
se kdosi k nám stěhuje.

A kdo byli tito přistěhovalci? Byl to 
panský kočí Josef Masaryk s manželkou 
Terezií a chlapečkem. Tento malý dvouletý 
chlapeček, kterého matka chovala ještě 
na klíně, byl Tomášek – náš nynější 
prezident republiky T.G. Masaryk. Otevřeli 
vrata a vůz vjel na dvůr. Tam slezl nejprve 
pacholek a tatínek. Tatínek zdělal z vozu 
chlapečka Tomáška a pomohl dolů také 
mamince. „Tak jsem doma, maminko“ 
povídal. Odemkli a všichni prohlíželi svůj 
nový domov, starou doškovou chaloupku. 
Do chaloupky stěhovali pak všechen svůj 
chudý nábytek. Josef Masaryk byl přeložen 
z hodonínského dvora do Mutěnic a zde 
jako kočí vozíval v kočáře tehdejšího 
správce dvora čili purkrabího Kašpara 
Joba. Maminka pracovala doma a někdy 
vypomáhala i při úklidu ve dvoře.

Za jejich chalupou mezi břehy tomu 
prostranství se říká dosud „cihelna“, 
třeba se zde již přes sto let cihly nedělají. 
Bývala tam dříve panská cihelna, z níž se 
braly cihly r. 1769 na stavbu mutěnského 
kostela, roku 1800 na stavbu školy a roku 
1808 na stavbu fary. Cihelna zanikla a půdy 
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mezi břehy užívali Masaryci z polovice jako 
pole, z polovice jako louky“. Tolik prozatím 
z vyprávění pana řídícího učitele Františka 
Vaculoviče.

Učitel Josef Diviš pokračuje:
„Masarykovi bydlili v panské chalupě, 

jíž říkali drábovna. Stála na návrší směrem 
k Starému Poddvorovu, u obory, v bývalé 
staré cihelně. Byla to vlastně chatrč 
o jedné místnosti s malým hospodářstvím, 
kterou postavil bývalý císařský velkostatek 
v jihozápadní části Mutěnic zvané 
Servístky. Název pochází od latinského 
„servitus“, tj. služebnost, jíž byly chalupy 
v Servístkách zatíženy.

Za panskou chalupou - drábovnou byl 
zřízen na místě hliníku bývalé cihelny 
ovocný sad. Kolem sadu dokola zvedá se 
stráň, plná keřů, kde malý Tomáš si hrával 
s jinými dětmi „na schovávačku“ nebo 

„na zlodějů“ – ovšem když nebylo v sadě 
hlídače. Tráva v sadě náležela drábovně. 
Masarykovi jí však nepotřebovali, neměli 
dobytka. Mléka nedostávali od velkostatku 
jako deputát, neboť velkostatek choval 
tenkráte jen ovce, jež pásal pastýř Fabián 
Fiala až do roku 1861. Byli tedy Masarykovi 
odkázáni na místní rolníky. Brali mléko od 
Josefa Vaculoviče, přezdívkou „Koliby“, 
a za to mu přenechávali trávu v hliníku.

A  t a k  m e z i  M a s a r y k o v ý m i 
a Vaculovičovými vznikl pěkný sousedský 
poměr. Matěj Vaculovič (nar. 1846) a i bratr 
Matějův Petr (nar. 1843) byli tenkráte dětmi 
a hrávali si s Tomášem Masarykovým. Byli 
již odrostlejší, a proto pamatovali mnohou 
drobnost z tehdejšího života Masarykovy 
rodiny v Mutěnicích.

A Masarykových si lidé v Mutěnicích 
vážili. Pan Jan Konečný, přízviskem 
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„Fúsatý“ z čísla 160, často o něm 
vypravoval, že slýchával od Petra „Koliby“, 
bratra Matěje Vaculoviče, že otec 
Masarykův byl člověk řádný a dokonalý. 
Nosíval bledě modrou livrej se žlutými 
knoflíky a žlutými portami. Když vezl pána, 
měl na hlavě vysoký klobouk. Jako všichni 
kočí nesměl nositi vousy, jen po stranách 
měl licousy.

Jinak Masarykovi nakupovali u Horáků 
na čísle 104. Byl to obchod, ale i hospoda. 
Zde se scházívala panská společnost, 
většinou myslivci, kteří se často hlučně 
a po německu bavili. Někdy zde nakupoval 
i malý Tomáš drobné věci a viděl a slyšel 
tu panskou společnost, jak se bavívala. 
Ale nejen zde vídal pány myslivce. Chodili 

i do panské myslivny, která byla naproti 
drábovny a za níž těsně směrem k Dolním 
Bojanovicím se táhla obora plná vysoké 
zvěře. Masarykovi nejednou byli svědky 
toho, jak se panští myslivce obořovali 
na robotný lid a jak mu dávali svou 
povýšenost cítit. 

V Mutěnicích pobyli Masarykovi krátkou 
dobu. Přece však zanechali v mysli 
Tomášově několik dojmů, na něž vzpomíná 
dodnes. Rodina zde vzrostla o nového 
člena. Dne 11.listodpadu 1852 narodil se 
Masarykovým syn Martin. Tomáš již nebyl 
sám, měl bratříčka“.

Ing. Jaroslav Mihola

Školství

Tělesná výchova na základní škole ve školním roce 2021/2022

Letošní školní rok je pro výuku tělesné 
výchovy na naší základní škole velmi 
netradiční. Jak většina z vás jistě ví, 
probíhá rekonstrukce naší tělocvičny, 
která je realizována v průběhu celého 
školního roku. Představa celého roku bez 
tělesné výchovy byla pro všechny velkou 
výzvou (zvláště po předchozích letech 
coronavirových opatření týkajících se 
zákazu cvičení). Již na přelomu července 
a srpna začalo vedení školy připravovat 
ce lo u  konce p ci  v ý uk y  tě lo c v ik u 
v letošním školním roce. Hlavním cílem 
byla smysluplnost výuky a celkový 
všestranný rozvoj tělesné kondice 
žáků realizovaný prost řednict vím 
různých sportovních aktivit. Celý proces 
předpokládal naplánovat rozvrh tak, 

aby do sebe vše perfektně zapadalo. 
Posuďte sami, jak se vše podařilo.

 Velkou výhodu nám pro výuku tělesné 
v ýchov y na začátku školního roku 
nabídlo okolí školy. Počasí do konce října 
dovolilo trávit většinu hodin tělocviku 
venku. Během hodin jsme využili nejen 
umělé hřiště, ale i atletický ovál nebo 
fotbalové hřiště nacházející se před 
budovou školy. Hodiny byly zaměřeny 
na atletické disciplíny, kolektivní hry 
a veškeré aktivit y, které se podle 
našeho školního vzdělávacího plánu 
dají realizovat venku. 

Ve dnech, kdy nám počasí nepřálo, 
jsme se s dětmi věnovali zdravovědě, 
která do výuky tělesné výchovy také 
patří. Jedná se o teorii tělesné výchovy 
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zaměřenou na zdraví člověka. V těchto 
hodinách se žáci dovídají užitečné 
informace, jako např. jak má vypadat 
zdravá výživa, proč je důležitý spánek 
nebo pitný režim.

Od začátku listopadu již začala 
probíhat v ýuka pro 1. a 2. stupeň 
odlišně. První stupeň začal jezdit na 
zimní stadion v Hodoníně, kde si děti pod 
vedením zkušených trenérů začaly buď 
nově osvojovat základy jízdy na bruslích, 
nebo si již dříve získané dovednosti 
pilovaly. Tato výuka trvala až do Vánoc. 
S příchodem ledna př išlo ke změně 
sportovní disciplíny a děti si místo bruslí 
oblékly plavky. Od ledna do března 
začala totiž probíhat výuka plavání na 
plaveckém bazénu v Ratíškovicích, opět 
pod vedením trenérů z plavecké školy. 

V ýuka na 2.  s tupni  probí há ve 
čtrnáctidenních blocích, které se střídají. 

První týden navštěvují žáci sportovní 
centrum Želva v Dubňanech a druhý 
týden krytý bazén v Ratíškovicích. Žáci 
mají tedy jeden týden k dispozici halu 
a druhý týden krytý bazén. Aktivity v nich 
realizované vedou naši noví učitelé 
tělocviku. 

Ve sportovním centru Želva máme 
po domluvě pro v ýuku k dispozici 
nejen samotnou halu, ale i posilovnu, 
bowling a kuželnu, které jsme využili 
hlavně v období před Vánoci. Pro výuku 
g ymnastiky můžeme v yužívat také 
tělocvičnu Základní školy Dubňany 
s jejím veškerým vybavením. 

Hlavním cí lem v ýuk y plavání je 
zdokonalit správnou techniku již dříve 
osvojených plaveck ých st ylů. Ale 
protože plavání není vždy jen o technice, 
jsou t y to hodiny zpestřovány také 
potápěním, skoky do vody nebo hraním 
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různých vodních her (např. přehazovaná 
nebo vodní pólo).

Tyto aktivity, na které musí naši žáci 
dojíždět buď místním autobusem, nebo 
linkou, budou trvat do konce března. 
Začátkem dubna budou naši žáci trávit 
výuku TV opět venku na sportovištích 
v okolí školy, proto doufáme, že nám 
počasí bude nakloněno.

Věříme, že výuku tělesné výchovy 
jsme zvládli v letošním školním roce 
naplánovat i zrealizovat tak, jak to 
nejlépe šlo, a našim dětem jsme nabídli 
možnost rozvíjet své další pohybové 
dovednosti.

Mgr. Hana Lenertová, 
Mgr. Miroslava Chrenková

Z mimoškolní činnosti
Mimoškolní činnost je nedí lnou 

součástí výchovy na základní škole. 
Volně navazuje na vyučování a dává 
možnost dětem naší školy naplňovat 
volný čas. Do mimoškolní činnosti 
se řadí práce ve školní družině, kde 
pracují celkem 3 oddělení, do kterých je 
zařazeno celkem 82 žáků. Jsou to žáci  
z přípravné třídy a 1.- 3. tříd. Dětem 
je nabízena pestrá činnost z oblasti 
společenské výchovy, přírodovědy, 
pohybových aktivit, dopravní výchovy, 
výtvarných a pracovních činností. Děti 
mají možnost také volné hr y podle 
vlastní volby, věnujeme se rovněž 
prevenci negativních jevů a zábavnou 
formou také přípravě na vyučování. 
Každý měsíc plánují paní vychovatelky 
také nějakou společnou akci pro všechna 
oddělení družiny.

Další formou mimoškolní činnosti jsou 

zájmové kroužky, kde mají děti možnost 
vyžití v různých oblastech. V letošním 
roce z důvodu rekonstrukce tělocvičny 
nenabízíme žádný sportovní kroužek, ale 
i tak mají žáci možnost výběru kroužků 
s různým zaměřením.

Polonéza
Kroužek je určen žákům 9. t ř íd 

a připravují se v něm na svůj vstup do 
společenského života. Paní učitelky 
Bronislava Prátová a Ivanka Vachová 
se s žáky pravidelně scházejí každou 
středu v kulturním domě, kde se věnují 
nejen nácviku polonézy, ale osvojují 
si i základy společenského chování. 
Situace nedovolovala uspořádat školní 
ples v obvyklém termínu, ale deváťáci 
o svůj ples nakonec nepřijdou a už nyní 
se těší na svůj květinový bál v měsíci 
květnu.
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Seminář z matematiky a českého jazyka
Ten je určen také žákům 9. tříd. Oba 
kroužky jsou zaměřeny na intenzivní 
přípravu k přijímacímu řízení na střední 
školy. Žáci mají pod vedením paní učitelek 
Pavlíny Lacinové a Lady Buchtíkové 
intenzivní přípravu formou opakování 
a prohlubování učiva, zkoušejí si testy, 
které je u přijímaček čekají. Nechybí ani 
různé kvízy.

Zdravé vařeníčko
Kroužek, který navštěvují žáci pátých 

a šestých ročníků, vede paní asistentka 
Blanka Varmužová. V letošním školním 
roce se přihlásilo 21 dívek a 9 chlapců.

Děti jsou rozděleny podle tř íd na 
sudou a lichou skupinu, jež střídavě 
docházejí ve čtvrtek do školní kuchyňky, 
kde kroužek probíhá. V kroužku vaří 
ze surovin, které některé děti vůbec 
neznají. Oblíbený je olivový olej, různé 
druhy ořechů, sušené ovoce, bylinky 
a koření. Sladké pokrmy připravují i za 
použití pohankové nebo rýžové mouky. 

Pokud děti používanou surovinu neznají, 
samy se snaží informace vyhledávat.

Učí se finanční gramotnosti formou 
nákupů, které si děti zajištuji samy. 
Rozví její  kreativitu př i ser vírování 
jídla a dobrou náladu při vaření. Učí 
se, že nestačí jenom kvalitní suroviny 
a příprava, ale taky je nutný dostatečný 
čas na konzumaci jídla.

Během prvního pololetí se podařilo 
uvař it spoustu dobr ých jídel, např. 
vyrobit domácí limonádu, zeleninové 
kuličky, kokosové sušenky, semínkové 
tyčinky, bramborové spirály, pohankové 
rizoto, připravit vánoční štrůdl, čočkovou 
polévku s kvasnicovými knedlíčky, 
o v o c n ý  p u n č ,  š p a g e t y  k l a s i c ké 
i kukuřičné, krutony z chleba s olivovým 
olejem a provensálským kořením. 

O d m ě n o u  j e  d ě t e m  p o h o d a 
a vychutnání hotových jídel a také 
recepty, které děti třeba předvádějí 
doma rodičům.

Keramika
Kroužek navštěvuje 21 žáků prvního 

stupně. Pod vedením paní učitelky 
Markéty Labudové a paní asistentky 
Dany Koutné se scházejí každé pondělí 
od 14 do 16 hodin. Žáci pracují podle 
tematického zadání nebo tvoří keramické 
výrobky podle vlastního námětu. 

Za pr vní pololetí v y t voř ili kolem 
15 výrobků z bílé i červené keramické 
hlíny - misky, lis na citron, mýdlenku, 
ptáčky, vánoční anděly, svítilny, stromky, 
drobné postavičky zví řat, jmenovky 
apod. 

Výrobek musí alespoň deset dní 
vyschnout, pak ho dávají vypálit na pět 
hodin do keramické pece. Dále se mohou 
výrobky natřít hnědým nebo černým 
burelem či glazurou. Nakonec následuje 
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tříhodinový výpal v peci. 
Práce členů kroužku jsou vystaveny 

v galerii na chodbě naproti hlavnímu 
vchodu do školy.

Hudebně-dramatický kroužek
Režisér si sedá, 
opona se zvedá.
V hledišti se zhasíná, 
představení začíná…

Svět je plný muzikálů, které krášlí scény 
tisíce divadel. V tomto školním roce se 
s dětmi 1. – 4. třídy setkává paní učitelka 
Miroslava Pištěková každou středu od 
14.00 – 15.00 hod. v divadelním kroužku. 
Snaží se nacvičovat rytmické písničky 
a zahrát si společně muzikály plné 

pohádkových dobrodružství. Pokouší 
se rozvíjet u dětí vztah k umění díky 
veselému notování a milým pohádkovým 
příběhům. Pozornost je také zaměřena 
na jejich kreativitu a představivost 
př i v y t váření návrhů kulis a scény 
představení. Dětem si líbí, že se mohou 
podílet na všech přípravách a potom 
se stát opravdov ými malými herci 
v pohádkách z myší chaloupky, z hradní 
kuchyně, ze skřítčí říše, z loupežnické 
jeskyně.

Včelařský kroužek
Nově v zniklý včelařsk ý kroužek 

mládeže pod záštitou Českého svazu 
včelařů tvoří 8 členů. Pod vedením pana 
Martina Hudcoviče se děti scházejí ve 
škole každé úterý v době od 16.30 do 
18 hodin. Děti už vědí, že nejdůležitější 
činností včel je opylování rostlin, teprve 
pak až tvorba nejoblíbenější pochoutky 
každého včelaře, medu. Víme, kolik má 
včelka křídel i nožiček, na které rostliny 
nejraději létá, kolik si bere na cestu 
nektaru a jak svým družkám ukáže 
směr na kvetoucí pole. Umíme také vzít 
kladivo do ruky a stlouct rámeček, aby 
se i o nás mohlo říct, že jsme pilní jako 
včeličky. Ze všeho nejvíce se ale těšíme, 
až včelky začnou na jaře létat, konečně 
se podíváme do úlů a ochutnáme med 
přímo z plástu.

Děti se společně se svým vedoucím 
již pilně připravují na teplejší dny, kdy 
umístí úly v okolí školy a jsou připraveny 
k zasetí menšího políčka za školou, aby 
měly včelky kam létat.

Nepravidelná mimoškolní činnost
je letos nově nabízena dětem vždy ve 

středu odpoledne pod vedením paní 
asistentky Šárky Komínkové. Děti jsou 
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v předstihu na nástěnce v šatnách školy 
a prostřednictvím Edookitu informovány, 
jaká aktivita je pro ně v dalším týdnu 
připravena, a společně se pak věnují 
různým výtvarným technikám. Nabízeny 
jsou také deskové a jiné společenské 
hry. Přestože není o tuto činnost masový 
zájem, našla si i tato forma mimoškolní 
činnosti mezi žáky školy své místo. Děti 
i zde mají možnost smysluplně naplnit 

svůj volný čas v menších skupinách.

Fotograf ie z činnosti zájmov ých 
kroužků i školní družiny si můžete 
prohlédnout na webu školy: 

www.zsmutenice.cz

Dagmar Pochopová 
a vedoucí zájmových kroužků

Lyžařský výcvik 2022

Tradiční lyžařský výcvikový kurz, který 
je každoročně pořádán naší školou pro 
žáky sedmého ročníku, byl loni díky 
koronavirové situaci zrušen a odložen na 
letošní školní rok. Kurz byl naplánován od 
24. ledna 2022. Sněhové podmínky sice 
nebyly ideální, ale sjezdovka ve Filipově 
údolí byla celá zasněžená technicky 
vyráběným sněhem a každý den od rána 
vzorově srovnána a připravena pro naši 

výuku lyžařských dovedností. 
Více než polovina našich žáků byli 

začátečníci, kteří ještě na lyžích nestáli. 
Proto byly pro ně první lyžařské pohyby 
dosti obtížné a lyže byly pro ně velkou 
přítěží. Ale během několika minut si na 
ně zvykli a klouzání po sněhu a pak taky 
i zatáčení se jim natolik zalíbilo, že se 
těšili na další prvky do jejich lyžařské 
„ABECEDY“. 
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Za pr vní dva dny výcviku se stali 
ze  z a č á te č ní k ů  mí r n ě  p o k r o č i l í 
lyžaři, kteří už zvládali jízdu na vleku 
a využívali ke sjíždění a zatáčení celý 
500 m dlouhý svah zdejšího areálu. Třetí 
den z bezpečnostního hlediska vždy 
zařazujeme pouze zkrácený výcvikový 
den, abychom další dva dny byli v dobré 
kondici a ve znamení lyžařského umění 
opět pilovali všechny naučené prvky.

Na závěr je potřeba pochválit všechny 
frekventanty kurzu a my jen doufáme, že 
se ve svých dovednostech posunuli dál 
a v budoucnu je určitě využijí.

A jaké byly zážitky našich lyžařů? 
Posuďte sami:

… lyžařský kurz probíhal od pondělí do 
pátku, každý den jsme měli sraz u školy, 
nanosili jsme si lyžáky a helmy do 
autobusu a vyrazili směr skiareál Filipov…
…nejhorší bylo každodenní obouvání 
a vyzouvání lyžáků a klouzavé schody…
…poma nebyla ze začátku můj kamarád, 

dvakrát se mi překřížily lyže, ale pán, 
který hlídal lanovku, mi vlek zpomalil 
a pomohl mi správně nasednout…
…u turniketu jsem narazil do spolujezdce…
…nestihla jsem zabrzdit a skončila se 
zapletenými lyžemi se spolužačkou na 
svahu…
…na velkém svahu jsem spadla tak, že 
jsem si sedla na lyže a svah jsem sjížděla 
po zadku…
…ze začátku jsem se trochu bála, protože 
jsem to neuměla…potom mě to začalo 
bavit…
… celý lyžařský kurz jsme měli krásné 
počasí a nezapomenutelné zážitky…
…lyžák se mi celkově líbil, velmi jsem si 
to užil. Filipov působil dojmem, že jsem 
se nacházel na opravdových horách…
…na lyžáku se mi líbilo…
… v autobusu byla sranda, bylo to takové 
odreagování od školy…

 
Mgr. Milan Kovář 
a žáci 8. ročníku

Začátek v 19:30, hraje skupina Los Playboys.   

Generálka polonézy žáků 9. tříd bude 13.5.2022 v 18:00h v sále KD Mutěnice.  

Klub rodičů při ZŠ Mutěnice a ZŠ a MŠ Mutěnice 
pořádají v sále KD Mutěnice 14.5.2022

s předtančením polonézy žáků 9. tříd.

Květinový bál
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Předškolák

Dítě ve věku 3-6 let, tedy ve věku, 
který předchází školní docházce, se 
označuje jako předškolák. Toto období 
je posledním obdobím v životě člověka 
– malého i velkého -, kdy si může 
užívat bezstarostnosti a je oproštěno 
od povinností. Ne, že bychom své děti 
na povinnosti, které ho čekají v celém 
budoucím životě, neměli připravovat. 
Ideální a přirozené je zapojit malého 
človíčka do domácích prací a některé 
mu v y hr adi t .  Mů že to  bý t  úplná 
maličkost, jako vynášení odpadkového 
koše nebo starost o plnou misku vody 
domácího mazlíčka. Úkolem rodiče 
je na dítko potichu dohlížet. Pokud 
svůj úkol zapomene splnit, vlídným 
a rozumným slovem mu vysvětlit, jaké 
by jeho opomenutí mohlo mít důsledky. 
Tyto drobnosti pak pomohou dítěti 
lépe se začlenit do života ve škole. 
Jeho přechod na pravidelný režim 
a domácí úkoly pro něj bude mnohem 
př irozenější. Ovšem jinak bychom 
měli  předškoláčk y nechat hlavně 
jejich hrám – o samotě i s kamarády, 
protože právě hrou se u nich nejlépe 
rozvíjejí přirozené schopnosti, sociální 
dovednosti a osobnost. 

V  n a š í  š k o l e  p r o b í h a l  k u r z 
PŘEDŠKOL ÁČEK od 27. ledna do 3. 
března v šesti lekcích. První a poslední 
setkání mohli navštívit rodiče, aby 
se podívali, jak jejich děti pracují ve 
školním prostředí a jak se zapojují 
do př ipravených činností.  Všichni 
předškoláci byli rozdělení do čt yř 
skupin. Každou skupinu vedla jedna 
učitelka prvního stupně.

O tom, zda dítě nastoupí do školy, 

rozhoduje tzv. zápis. Posuzovat se 
bude školní zralost. Budoucí žáček 
bude „testován“ v grafomotorických 
dovednostech, v řečovém projevu, 
v  c h o v á n í ,  m y š l e n í  i  p a m ě t i ; 
v matematických představách, zrakovém 
a sluchovém vnímání. Součástí bývá 
také kresba lidské postavy, kontrola 
obratnosti a pohybové zdatnosti.

Jedním ze základních pravidel výchovy 
je stanovit dětem hranice. Použijme 
k tomu jejich jazyk, a tak jim vysvětleme, 
proč se některé věci nedělají. Dítě 
svým vztekáním a trucováním vždy 
zkouší, kam až může dojít. Zkouší, 
zda může posunout tu hranici, kterou 
jsme mu stanovili. Tu hranici však 
dítě mít musí. Jak se pak uplatní ve 
školce anebo v první třídě? Děti, které 
nemají stanovené hranice a určit ý 
způsob chování, který je přijatelný ve 
společnosti, mají pak velké problémy 
s adaptací na školku, na jiné děti.

Dopřejme tedy našim předškolákům 
nejen období her a bezstarostnosti, ale 
také plynulý přechod a bezproblémovou 
adaptaci na školní docházku.

Mgr. Miroslava Pištěková 
a Bc. Denisa Zemánková
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Knihy v životě našich dětí

Co je knížka? 

Je to živá bílých listů hromádka,

v ní si všechno hraje, zpívá,

ptáci, děti, zvířátka. 

A svět dětem vždycky znova

do té hromádky se schová.

List obrátit stačí však

a rázem nám před očima

kousek světa vyskočí,

tu květ, slunce nebo pták.

V mateřské škole objevují děti svět 
s každou knihou, otočenou stránkou, 
s každým příběhem. Knihy k dětem 
promlouvají nejen příběhy čtenými 
před odpočinkem či kdykoliv během 
dne, ale také obrázky a aktivitami, 
které mnohé z nich nabízí. Děti si jejich 
prostřednictvím rozvíjejí fantazii, slovní 
zásobu a dozvídají se mnoho zajímavostí 
o skutečnostech a faktech. Každodenně 
s nimi prožívají mnoho zábavy, chvíle 
napětí nebo radosti. Vzbuzují v dětech 
zvědavost a touhu po poznání něčeho 
nového. Díky nim zjistí, na kterém pólu 
žije lední medvěd, proč kočky vidí lépe 
v noci, kam odlétají čápi a vlaštovky na 
zimu, jak si hrály děti v minulých dobách 
či kdo je nejlepší přítel člověka.

Je úžasné, když děti poznají, že mezi 
nejlepší přátele může patř it kniha. 
Knihy jsou velmi důležitou součástí 
dětského života. V mateřské škole se 
během celého roku učíme s knihami 
zacházet. Otočit stranu leporela, uchopit 
a obrátit křehkou stránku knížky, uložit 

knihu na své místo, mít vždy čisté ruce 
při manipulaci s knihami atd. Když se 
dětem nedaří nakreslit koně, psa nebo 
slona, pomůže jim obrázková kniha či 
encyklopedie. 

Měsíc březen je měsícem knihy. Během 
něho navštívíme místní knihovnu, kde se 
děti dozví mnoho zajímavostí. V mateřské 
škole si zkusíme vyrobit vlastní knihu 
a záložku do ní,  zdr amatizujeme 
pohádku či př íběh z dětské knihy 
a uspořádáme výstavu svých oblíbených 
knížek, které si přineseme z domova. 
Budeme si s dětmi povídat o tom, jak 
knížka vzniká, jak může vypadat, k čemu 
slouží a z čeho se vyrábí. Na interaktivní 
tabuli ve třídě zhlédneme postup výroby 
knih a seznámíme se s pojmy spisovatel, 
ilustrátor a knihvazač. Budeme znát 
odpověď na otázku, kdo pr acuje 
v knihovně a kdo v knihkupectví.

Předčítání knih pozitivně př ispívá 
k vytváření žádoucích návyků a norem 
chování. Předčítejme dětem pohádky. 
Je pravděpodobné, že děti budou 
v dospělosti číst pohádky i svým dětem.

Za mateřskou školu 
napsala Lenka Trávníková 
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Kultura

V Mutěnicích budeme Svatý týden a Velikonoce 2022 slavit takto:

10.4. Květná neděle, palmová nebo také pašijová
7:30 a 10:30 h  mše sv. s průvodem s ratolestmi na památku slavného vjezdu 
Ježíše Krista do Jeruzaléma.

12.4. Úterý Svatého týdne
od 16:00 do 18:00 h příležitost k velikonoční svátosti smíření

14.4. Zelený čtvrtek
18:30 h – mše svatá na památku Poslední večeře, při které se Ježíš Kristus loučil se  
svými apoštoly, a také ustanovení mše sv. pro nás.
21:00 h – adorace v „Getsemanské zahradě“, kde Ježíš prožíval agónii a úzkost

15.4. Velký Pátek – den přísného postu, den umučení našeho pána Ježíše Krista, zahájení 
novény k Božímu milosrdenství
od 8:00 do 18:00 h možnost k soukromé modlitbě v kostele a ranní modlitba breviáře
15:00 h – pobožnost Křížové cesty
18:30 h – obřady Velkého Pátku, tento den se nikde na světě neslaví mše sv.

16.4. Bílá Sobota – den, kdy Ježíš odpočívá v hrobě, neslaví se žádná liturgie
od 8:00 do 18:00 h možnost soukromé modlitby u Božího hrobu a ranní modlitba 
breviáře. 
20:00 h – Vigílie Zmrtvýchvstání Páně – nebo také  Obřady Bílé Soboty

17.4. Neděle – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, Hod Boží velikonoční – žehnání pokrmů
v 7:30 a 10:30 h mše svaté a večerní mše sv. v 18:00 h
v 14:30 h – slavnostní Te Deum a svátostné požehnání

18.4. Pondělí – Velikonoční pondělí, státní svátek 
v 8:00 h mše sv.

Pozn.  Snad tento program nic nenaruší. Velkopáteční křížová cesta může být ještě aktualizována.
Milí přátelé a všichni obyvatelé Mutěnic, přeji vám všem radostné, milostiplné a 
požehnané prožití velikonočních svátků v této nelehké době.

P. František Putna, duchovní správce
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Ameriky mezi sklepy

Skupině místních nadšenců se za laskavé 
podpory rady obce podařilo do Mutěnic 
přivést unikátní motoristický podnik.

V rámci akce Tour de Morava se 
u nás v sobotu 7. května zastaví kolona 
novodobých i historických automobilů 
a motorek americké výroby. A nebude to 
jen tak „na otočku“. V areálu amfiteátru 
Pod Búdama bude od 14. hodiny probíhat 
kulturně-motoristická akce pro širokou 
veřejnost s názvem Ameriky mezi sklepy.

Odpolednem vás provede dvojice 
moderátorů a tak se krom zajímavé podívané 
o těchto strojích mnohé dozvíte. Bude zde 
k vidění široká škála „detroitského železa“. 
Od 70 let starého, větrem a písky prérií 
Severní Dakoty ošoupaného pracanta, přes 
proslulé, chromem oslepující, šestimetrové 
koráby Ameriky, až po nadupané sportovní 
bestie s 800+ koňmi pod kapotou.

Návštěvník se bude moci zapojit do 
vědomostních i dovednostních soutěží. 
Vstupné je slosovatelné, a tak se mnohým 

z vás splní sen, když se v některém ze 
strojů sveze.

O vaši zábavu se v úvodu postarají děti 
z folklorních souborů Súček a Mašlička. 
Se svojí siláckou show následně vystoupí 
Franta Silák, nástupce legendárního 
brněnského rodáka Franty Kocourka. 
Do zlatých 50 á 60´ nás zaveze ve svém 
růžovém Cadillacu sám král rokenrolu 
Elvis Presley. Na cestu napříč Amerikou na 
pionýru zase mutěnický cestovatel Radek 
Skočík  

Večer oblohu rozzáří ohňostroj a k tanci 
i poslechu zahraje československé pecky 
zlínská kapela Sára.

Bohaté občerstvení v americkém stylu je 
připraveno. Pivovar z Moravského Žižkova 
k této příležitosti uvaří dávku 13°speciálu 
s názvem MUSTANG – pozor, kdo pozdě 
přijde, na toho nezbude! 

Vstupné je vskutku symbolické ve výši 
100,- /dospělí a děti do 12 let zdarma. 
Organizátoři pracují bez nároku na honorář. 
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Výtěžek z akce bude po odečtení nákladů 
věnován na charitativní účely. Více informací 
na facebookových stránkách události.

Přijďte s námi strávit příjemné odpoledne, 
na krátký moment zapomenout na starosti 

dnešních dní. Podpoříte tak dobrou věc 
a odměnou vám bude nevšední podívaná. 

Zvou organizátoři 
akce Ameriky mezi sklepy.

Volba stárků

Dne 26.prosince 2021 na Štěpána 
proběhlo volení stárků a sklepníků 

na Obecním úřadě. 

Jako stárci byli zvoleni: 
1. pár Lukáš Kotvan a Kristýna Homolová
2. pár Matěj Pavelka a Anna Buchtová

Volba sklepníků pak připadla na:
1. pár Ondřej Svoboda a Kristýna Kabelová
2. pár Robert Buš a Lucie Čajková

Stárci, mutěnská chasa a obec Mutěnice Vás srdečně zvou na 

"Setkání mutěnských stárků"
Tato akce, kde se pospolu sejdou všichni, kteří kdy v Mutěnicích 

stárkovali se naposled uskutečnila v roce 2009. Dodržet tradici 
a uspořádat toto setkání po 10 letech bohužel nevyšlo, a tak se 

se zpožděním koná letos po dlouhých 13 letech, a to 

21.6.2022 v Amfiteátru Pod Bůdama.

Těšit se můžete na průvod všech stárků a krojovaných a na 
slavnostní vyhlášení přítomných stárků. 

K poslechu a tanci Vám bude hrát DH Skaličané.
Průvod vyjde ve 13.00 hodin od kulturního domu.

Budeme rádi za vaši účast.
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Mažoretky Dejna to nevzdávají

Organizace v obci

Rok 2021 byl pro Mažoretky DEJNA 
z Mutěnic a z Kyjova opět jako na 
houpačce. Mutěnské mažoretky začaly 
od ledna trénovat v počtu 28 děvčat. 
Běžné tréninky však neprobíhaly dlouho, 
protože velmi brzy bylo nutné začít 
dodržovat protiepidemiologická opatření. 
Děti nemohly trénovat vůbec nebo po 
menších skupinkách. Ani mažoretkový 
ples, kter ý se konal každoročně ve 
Ždánicích, se nemohl uskutečnit. Od 
března byly naplánovány soutěže, 
postupně se však začaly rušit. Také 
soustředění mažoretek v Beskydech 
bylo zrušeno. Mažoretky neměly při 
trénování žádnou motivaci. Po letním 
uvolnění restrikcí mohly konečně odjet na 

červnové třídenní soustředění do Beskyd. 
A o prázdninách proběhl letní tábor na 
Ječmínku v Osvětimanech. Zde dívky 
trénovaly, cvičily, chodily na procházky, 
koupaly se v bazénu a soutěžily.

V zář í  se t rénink y rozjely hned 
první školní pondělí, bohužel již jen 
v počtu 20 mažoretek. V důsledku 
Covidu ztratila spousta dětí motivaci 
pro pohyb. Trenérky měly obavy, že 
s nadcházejícím podzimem přijdou opět 
protiepidemiologická opatření, a proto 
se co nejvíce soustředily na intenzivní 
nácvik sestav. Proto hned druhý zářijový 
víkend proběhlo soustředění v Kyjově na 
DDM, které se opakovalo i druhý říjnový 
víkend na Ječmínku v Osvětimanech. 
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Zde proběhl i karneval se soutěží 
o nejlepší masku. Další soustředění na 
sebe nenechalo dlouho čekat a konalo 
se 23. října. Listopad a prosinec byl 
na trénincích co do počtu velmi chudý, 
protože se bohužel i mezi mažoretkami 
objevily nemoci a karantény. Poslední 
soustředění roku se konalo 11. prosince 
na KD v Mutěnicích. Byla naplánována 
vánoční besídka s následnou ukázkou 
sestav, ale toto setkání pro větší počet 
lidí bohužel nešlo uspořádat.

Rok 2022 se rozjel opět na trénincích 
i soustředěních, ale již v lednu musel 

být opět zrušen  mažoretkový ples. 
Mažoretky s trenérkami se ale nevzdávají 
a jedou dál. Po dvou letech se bude 
konat první soutěž - Podhostýnský pohár 
12. 3. 2022 v Bystřici pod Hostýnem. 
Na startovní listině se ve skupinách 
představí naše juniorky, kadetky a děti. 
Sólo Baton a sólo Pom za kadetky bude 
mít Jana Trávníčková, duo Baton kadetky 
Kamila Dohnálková a Julie Petrčková, 
Sólo baton děti Eliška Miklíková. S jakým 
výsledkem se naše mažoretky umístí, to 
zase příště...

RC Žofka

Žofka pro nejmenší 
Chtěli byste se seznámit s novými 

kamarády i maminkami? Zvykat děti 
postupně na větší kolektiv? Učit děti 
spolupracovat ve skupince? Něco hezkého 
si společně vytvořit? Naučit se nové 
básničky a písničky? Nechat své děti se 
do sytosti „vyřádit“ s vrstevníky? Nebo 
jen sdílet každodenní radoasti a starosti 
a u toho si v „klidu“ vypít čaj? 

Tak přijďte za námi do Žofky! Scházíme 
se pravidelně každé pondělí a čtvrtek 
od 8:30 ráno, většinou zůstáváme až do 
oběda. Není nutné se předem hlásit, ani se 
účastnit celého programu, moc dobře víme, 
že jsou dny, kdy je výzva se vůbec vypravit 
ven. Nebojte se přijít kdykoliv i kdyby 
to bylo na půl hodinku. Z důvodu zcela 
nevyzpytatelné nemocnosti dětí, která 
přichází zpravidla velmi nečekaně, je lepší 
nás sledovat na facebooku a naší skupince, 
kde si vždy den předem potvrdíme, zda se 
sejdeme a jak jsme na tom s nemocností. 
Letošní neštovicová smršť nás odstavila 
na víc než měsíc. Věkově je naše skupinka 
velmi variabilní, některá miminka nás 

zvládnout navštívit ještě v šestinedělí, 
pravidelně k nám chodí i zdatní lezci po 
čtyřech, někdo si v Žofce zkouší první 
krůčky a nejvíce nás navštěvují děti kolem 
2-3 let, které si v Žofce obstojně trénují 
umění diplomacie a vyjednávání o hračky. 
Jakmile nám začne více teplé počasí, 
plánujeme se opět setkávat i na hřištích, 
případně podniknout nějaký společný 
program venku. Vše záleží na domluvě, 
nové nápady jsou vždy vítány. Neváhejte 
a přijďte se za námi podívat. Budeme se 
na vás těšit! 

RC Žofka
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Mutěnský fašaňk s muzikou 

Poslední únorová sobota patř ila 
fašaňkářům. Velkým i malým. Ráno 
začalo kolem deváté vykukovat sluníčko 
a první maškary a mladí muzikanti přišli 
na čaj a trošku božích milostí do Ponorky, 
kde byl letos sraz na obchůzku. A protože 
radnice není daleko, byla první zastávka 
hned určena – na obecní zabijačce. 
Maškary se předvedly u kotlů, zazpívaly 
i  zatančily a pečlivě si nastudovaly, co se 
tam dobrého připravuje, protože by byla 
škoda nejít okolo ještě aspoň dvakrát.

Obchůzka trvala  tři a půl  hodiny, 
ces tou se  ješ tě  někol ik   ma sek 
k veselému a pestrému  průvodu přidalo. 
Neuvěřitelných 54 krásných barevných 
postav  a postaviček, historický kočárek, 
tři miminka s maminkami a pan  fotograf 
prošli ulicemi Masarykova, Vincence 
Bednáře,  částečně Školní ,  Tr žní , 
Brněnskou, Hodonínskou a Slováckou. 

Zpočátku vše vypadalo, že se vesnicí 
valí barevná lavina, ale po chvíli už bylo 
vidět i slyšet muziku.  Protože  průvodu 
letos chyběl Laufr, což je důležitá funkce, 
neboť vede průvod, jeho roli převzali  žid 
a falešný farář.  Zatímco rabín byl neustále 
v popředí  a  místo medvěda tancoval 
s hospodyněmi,  farář  ochutnávaje  
všech laskomin, a odcházeje od stavení 
poslední,  nikdy neopomněl všem 
poděkovat, popřát  hojnost a požehnat.  
Speciální „svěcenou“  vodu si nosil  v  
placaté kapesní  láhvi  a tu obyčejnou 
včetně kropáče měl  ve kbelíku.  Ta první 
mu došla záhy, obyčejná vystačila až do 
konce.

Z tradičních masek je nutno vzpomenout 
kobylu, medvěda, smrtku, čerty,  cikánky, 
vojáky, kozu, ženicha s nevěstou, ale 
také bylo  možné  vidět hodně dalších 
rozličných maškar jako jsou hasiči 
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i s autem, železničáři, víly, klauni a šašci, 
vlk, piráti, mušketýři, různí kostlivci či 
zombii a  strašidla. Přišla také  Pipi Dlouhá 
punčocha s rusými vlasy, vodníci, typicky 
místní symbol – hrozen, ale i Hermiona 
a jiné novodobé pohádkové bytosti. 
Nechyběla  důmyslná mobilní  toaleta  
vybavená plácačkou na mouchy a jinými 
technickými vymoženostmi. Do pochodu, 
k tanci i poslechu vyhrávala  velká 
cimbálová muzika, které primoval modrý 
králík, a skvěle mu kontroval jezdec na 
dinosaurovi.  Tercáš nebyl nikdo jiný než 
dívka ve starém přespolním kroji,  řezník 
drnkal na kytaru, tučňák, růžový králík, 
pasáček  v klobouku  a lišák obsadili další 
nástroje a  poponášeli  basu.  Děvčata  ze 
souboru a z letopisecké komise vytáhla 
staré  kroje po prababičkách, tak ani tetky 
ve vlňáku tam nechyběly.  Hospodáři, 
hospodyně, kolemjdoucí i přihlížející 
dostali černý  „popelec“  špuntem na 
čelo, aby maškary věděly, kdo už přispěl 
do pokladničky na novou basu a na 

kalafunu,  a aby  též připomněly, že se 
blíží Popeleční středa a s ní doba postní.  

Muzikanti zakončili obchůzku dobrým 
obědem v hospodě a maškary si šly 
domů odpočinout, protože chvíli po třetí 
hodině odpolední už víc jak  dvacítka dětí 
v krojích zpívala a tančila u cimbálky. 
Chlapci si vystřihli podšable se dřevěnými 
červenými šavlemi  opatřenými kovovýmí 
kroužky, jak se sluší a patří, a děvčata 
jim vypomohla  zpěvem, aby bylo dobře 
slyšet až ven.  A potom už se tancovala  
vrtěná i skočná v podání souborů Súček 
a Mašlička. V rámci folklorního programu 
proběhla také volba dětských stárků . 
Stárkami jsou Verunka a Adélka, dřevěnou  
vařečku s mašlemi si odnesli  stárci Kája 
a Ríša.  Po sóle krojovaných vystoupila  
mládežnická cimbálová muzika  Kalíšek 
s primášem Karlem Loučkou z Dobrotic 
u Holešova a místní dětská cimbálka  
Fanynka s primášem Kájou Bohůnem.  
Starší děvčata z Mašličky pod vedením 
Veroniky Čepilové zatančila slovenské 
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karičky. Pro velký úspěch  dokonce hned  
dvakrát. Poté byla za posmrkávání fňuken 
a  hrstky smutečních  hostů  důstojně 
pohřbena  stará basa. Role faráře se 
zhostil člen ochotnického divadelního 
souboru Miroslav Havlík, který  hojně 
vykropil  nejen  papírovou  jámu, basu 
a muzikanty, ale  i  všechny přihlížející.  
Po mollové skladbě a předepsaném 
ceremoniálu  pronesl řeč a vysvětlil, proč 
musí býti  basa pochována. Jelikož  všem 
bylo líto, že cimbálka bez  basy nějak  
špatně ladí, dovolila  stará „kostelnice“  
hrát na novou basu aspoň  do konce 
povolené zábavy.   Nastal večer a děti 
odcházely  domů. Jejich místa u stolů 
zaplnili rodiče nebo prarodiče, aby si 
ještě na chvíli užili nezapomenutelnou 
at mos f ér u  f a š aňku př i  l idov ých  
písničkách.   Ukončení  společnou písní  
hudebníků i zpěváků  „S Pánem Bohem, 
idem od vás“  udělalo definitivní  tečku 
za pěkným dnem. 

Poděkování  spolku Cimbálová muzika 
Fanynka a Verbíři z Mutěnic  patří všem, 

kdo se podíleli na přípravě a průběhu 
obnoveného  fašaňku a v první řadě 
také Obci Mutěnice za zapůjčení prostor 
pro akci.

Svůj volný čas,  pohoštění  a sladkosti 
pro děti  věnovali:

Manželé Opavských, paní Milada 
Buchtová, paní Marta Buchtová,  pan 
Petr Záleský, paní učitelky Dagmar 
Pochopová a Šárka Komínková,  pan 
František Bravenec,  pan Karel Loučka,  
paní Bronislava Mráková, pan Miroslav 
Havlík, paní Kristína Bortlíková,  rodiče 
dětí ze souborů Súček a Mašlička a místní 
i přespolní  muzikanti. 

Děkujeme také za fotodokumentaci 
panu  Jaroslavu Lundovi  a občanům 
Mutěnic, kteří se nebáli a  vyšli  před vrata 
s koblížky i klobásami a něčím dobrým na 
zapití.  Těšíme se  zase napřesrok .

Za spolek Jana Ševčíková, 
Katka Hubalíková 

a Květka Svobodová

Spolek Cimbálová muzika Fanynka a Verbíři z Mutěnic  pořádá  sedmý ročník letního 
soustředění plného her, písniček i pohybové a taneční průpravy pro děti.

Termín 11.-15.7.2022.  Přihlášky je možné vyzvednout v podatelně Obecního úřadu 
v Mutěnicích. 

Kontakt na spolek: cm.fanynka@centrum.cz,  tel.777 979 347

5-12 
let
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Mutěnští hasiči

Doufám, že zimu už máme za sebou, že už 
odešla ruku v ruce se všemi chladnými dny, 
studenými větry i všemi proticovidovými 
opatřeními, a my všichni vítáme první 
hřejivé  paprsky slunce, které slibuje 
krásné jaro. Všichni se musíme zhluboka 
nadechnout, načerpat energii a pustit se 
do práce, která na nás čeká.

Každý vinař, sadař i zahradník už rejdí po 
svých pozemcích, stříhá, klestí a vyhrabává 
starou suchou trávu i hromady listí, které 
nám vítr navál do našich zahrádek. Víme, že 
se nesmí vypalovat travní porosty - zakazují 
to hned 3 zákony - a pokud chceme spálit 
hromadu suchého klestí, musíme toto 
pálení nahlásit  a dodržet několik pravidel, 
aby se z dobře míněné práce nestala 
katastrofa, že by se plameny vymknuly 
kontrole člověka a vznikl by ničivý požár, 
jehož následky mohou být velmi vážné. 
Spalování hromad musí být přítomen 
dospělý jedinec, který nese za průběh 
pálení zodpovědnost, musí mít připraveno 
dostatečné množství hasících prostředků, 
velikost hromady úměrná k době pálení 
i následného prohoření a úplného uhašení, 
hromada musí být dostatečně  vzdálena 
obytným i hospodářským stavením 
a místo pro pálení musí být zbaveno 
hořlavých materiálů a ohraničeno zeminou, 
nejlépe porytím metrového pruhu kolem 
hromady. V naší obci naštěstí funguje 
velmi dobře odvoz tohoto biologického 
odpadu v kontejnerech, a tak je pro nás 
všechny jednodušší tento odpad odvézt 
a nemusíme nic pálit a přidělávat sobě 
starosti a nám hasičům zbytečný výjezd.

Nás v hasičce čeká taky dost práce, 
kterou jsme měli naplánovanou, ale ne 
vše bylo proveditelné, a tak se budeme 

snažit udělat všechno proto, abychom své 
naplánované úkoly splnili na jedničku. 
Výroční valná hromada za rok 2020 byla 
několikrát odložena, protože covid nařízení 
nedovolovalo, pozastavilo, přeložilo, ale 
nakonec se konala 18.12.2021 za přísných 
pravidel (omezení množství zúčastněných, 
rozestupy, respirátory) a výroční valná 
hromada za rok 2021 se konala 29.1.2022. 
Byli jsme seznámeni se zprávami 
o hospodaření, o dokoupení technického 
vybavení, o výjezdech a zásazích, o všech 
technických i dobrovolných výpomocích, 
o činnosti revizní komise, o práci a úkolech 
oddílu Mladý hasič, o připravovaných 
akcích a brigádách  i o úpravě naší hasičky, 
byl navýšen i roční příspěvek členství. 
Oba roky, kdy naše činnost byla omezena 
proticovidovými opatřeními nás prověřily, 
že jsme schopni se rychle domluvit, jednat 
a úkoly plnit ihned a naše výjezdová 
jednotka odvedla kus dobré práce, 
samozřejmě nemohu opomenout všechny 
lidičky, kteří jim vytváří velmi dobré zázemí. 
Od začátku letošního roku naše výjezdová 
jednotka byla povolána  k 11 událostem 
- požáry 5, technické pomoci 2 a ostatní 
pomoci 4. Požáry: Čejkovice, Mutěnice, 
Dolní Bojanovice, Dubňany a Rohatec.

V hasičce také v tomto čase dokončuje 
firma SPEHO stavební úpravy půdních 
prostor, vytváří  klubovnu pro naše mladší 
kolegy. Bude potřeba pak vše uklidit, 
přestěhovat, připravit, aby se naši malí 
mohli věnovat přípravám na soutěže a měli 
důstojné zázemí a všechny své pomůcky 
po ruce a hned na očích. Brigáda na 
úklid těchto prostorů je naplánována na 
sobotu 2.4.2022. Průběžné údržbové práce 
techniky probíhají dle harmonogramu.
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Jako každý rok tak i letos pořádáme sběr 
železného šrotu. Naši chlapi vyjedou na 
traktorech do dědiny v sobotu 2. dubna 
od 8 hodin ráno, aby posbírali staré 
nepotřebné železné kousky, kterých se 
rádi zbavíte při jarním úklidu. Pokud 
budou tyhle věci těžké a objemné, rádi 
vám je odnesou z domu, nemusíte se s tím 
tahat. Proto připravte železné  harampádí 
v sobotu ráno před svoje domy a naši chlapi 
to naloží a odvezou. Děkujeme.

Je nutno opravit sirény, které nejsou 
v perfektním stavu a výkonu, o tuto 
opravu se postará velitel jednotky p. R. 
Forch a možná, že už v těchto dnech je 
vše opraveno, vyměněno. Zkoušky sirén 
jsou ovšem v měsíci březnu  státem 
zrušeny, z důvodu právě probíhajícího 

válečného konfliktu na Ukrajině, aby tedy 
jen zkouška sirén nezavdala zbytečné 
obavy obyvatelům naší země, že jsme 
vážně ohroženi.

Tak snad se nám bude pracovat skvěle 
a  v plném nasazení, určitě se těšíme na 
setkání s vámi na kulturních akcích, které se 
plánují, a my na nich budeme jako požární 
dozor.

Určitě se uvidíme i v kostele na mši svaté 
k poctě patrona hasičů sv. Floriána, a také 
společně oslavíme 130. výročí založení SDH 
Mutěnice.  

Přeji vám všem krásnou a ničím 
nerušenou jarní pohodičku, hodně práce, 
slunce a radosti.

Ivana Blahová

Brigáda Mysliveckého spolku Zemeňák Mutěnice
V neděli 13.3.2022 se konala brigáda 

zaměřená na úklid odpadu kolem obce. 
Je to tradiční akce, kterou spolek provádí 
vždy na jaře, a to už od r.2010. Sraz 
byl už v 7 hodin ráno, a to z důvodu 
zajištění bezpečnosti při úklidu kolem 
silnic. V nedělních ranních a dopoledních 
hodinách je silniční provoz nejméně četný, 
a tak je minimální nebezpečí nějakého 
incidentu se spěchajícími řidiči. Sešlo se 
cca 30 členů, takže zdárný výsledek byl 
předem zajištěn. Co jsme nalezli? Opět 
převládal komunální odpad – plastové 
odpady, PET lahve, plechovky od nápojů, 
pneumatiky a podobně. A dále několik 
hromad stavební suti a jiného stavebního 
odpadu. Bylo tak naplněno několik desítek 
plastových pytlů, a několik vozíků za auto. 
Materiál byl následně uložen na skládku 
obce. A ač máme v obci skládku, kde může 
občan obce odložit v podstatě cokoli, a dále 

velké množství kontejnerů na separovaný 
odpad, je pro nás nepochopitelné, co je 
možné a na jakých místech nalézt.

Za MS Mutěnice
jednatel Martin Králík
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Tradiční výstava vín a bodování

Vážení spoluobčané a kamarádi,
jménem našeho vinařského spolku 

Mutěnská hora, bych vás chtěl všechny 
pozvat na Tradiční výstavu vín, která se 
uskuteční 9. dubna 2022 ve sklepech 
Jarošek Mutěnice. Začátek akce je od 
10.00 hod. Vstupenka v hodnotě 300 Kč 
obsahuje degustační skleničku, katalog 
a neomezenou ochutnávku předváděných 
vín s doprovodným programem. K tanci 
a poslechu bude hrát cimbálová muzika 
Dur. Před Tradiční výstavou vín je nutné 
přihlášená vína řádně ohodnotit a obodovat. 

Proto všechny srdečně zveme na degustaci 
a hodnocení vín do kulturního domu 
v Mutěnicích, která se uskuteční v neděli 
3. dubna od 9.30 hod. Hodnocení vín bude 
probíhat dle stobodového systému podle 
standardů OIV. Pro všechny degustátory je 
připraven vstup a guláš zdarma.

Za účast a podporu při bodování všem 
předem děkujeme.

Za spolek Mutěnská hora
Marek Ištvánek

V průběhu dne projdete cca 40 sklepů, ochutnáte 5-8 odrůd vín v každém vinařství. 
Vstupenky online v předprodeji:

https://www.wisomm.com/event/ConNWKEeDsk8BQ7iN
Více info: www.vinozmutenic.cz nebo na fb profilu @VinoZMutenic.cz

„Tož dojdite okoštovat“! 

10-19 
HOD

Mutěniční vinaři Vás zvou na XIV. ročník Dne otevřených sklepů
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multižánrový festival 
hudby a vína

17. – 18.6.2022
amfiteátr Mutěnice

Program pátek:

VELKÁ SVAČINA /CZ/SK 
blues-roková kapela)

JANA URIEL KRATOCHVÍLOVÁ 
&Illuminati.ca (CZ)

PRAGO UNION & Live band (CZ)

Program sobota:

10.00 – 18.30 OTEVŘENÉ SKLEPY
14.30 – 16.45 Program pro děti

(CM Fanynka, dřevěný kolotoč, dětská 
diskotéka, atd.)

19.00 KAPITÁN DEMO & band show
20.30 – 21.30 Petr Bende band 
& cimbálová muzika Gromba
22.00 – 23.00 INEKAFE (SK)

22.30 – 00.30 Rock&Roll Band 
Marcela Woodmana (CZ)

Více informací a přeprodej 
vstupenek na 

www.festivalmezisklepy.cz
Vstup pro děti, mládež do 15 let 

a hendikepované ZDARMA

Charita

Letošní Tříkrálová sbírka v Mutěnicích 
probíhala 8.1.2022, koledování se 
zúčastnili 104 dobrovolníci včetně 
vedoucích skupinek. Výtěžek sbírky činil 
115 325,-Kč.

Děkujeme všem štědr ým dárcům, 
koledníkům, místní chase, Junáku. 
Poděkování patří i paní Prčíkové  za 
zapečetění, rozpečetění a počítaní 
pokladniček TKS.

Pracovnice CHPS Mutěnice
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Posláním Char itní pečovatelské 
služby Hodonínsko je poskytování 
pečovatelsk ých služeb senior ům 
a zdravotně postiženým, kteří potřebují 
pomoc a podporu při péči o sebe a svou 
domácnost, a to z důvodu stáří nebo 
zdravotního stavu.

Cílem pečovatelské služby je doplnit 
péči tak, aby si uživatel zachoval co 
nejvyšší míru samostatnosti a zůstal co 
nejdéle v přirozeném domácím prostředí.

Nabízíme tyto služby:
-Pomoc při zvládání běžných úkonů 

péče o vlastní osobu (podávání jídla 
a pití, pomoc při oblékání a svlékání, 
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík…)

-Pomoc při osobní hygieně 

Charitní pečovatelská služba Hodonínsko - pracoviště Mutěnice

-Dovoz nebo donáška jídla, pomoc při 
přípravě a podání jídla a pití

-Pomoc při zajištění chodu domácnosti 
(úklid a údržba domácnosti, nákupy 
a pochůzky, praní a žehlení prádla…)

-Z p r o s t ř e d ko v á ní  ko n t a k t u  s e 
společenským prostředím

737 234 097 – pečovatelka 
731 134 258 – vedoucí
E-mail: 
jitka.koperova@hodonin.charita.cz
Provozní doba: pondělí – neděle 7.00-

20.00 hodin

Jitka Koperová
vedoucí služby

Sport

Příroda se nám pomalu a jistě probouzí 
ze zimního spánku, což je neklamný důkaz, 
že se nám blíží nejen kalendářní jaro, ale 
i to jaro fotbalové. Letošní zimní příprava 
byla ovlivněna faktem, že díky generální 
opravě je uzavřena naše tělocvična, tudíž 
hlavně žákovská mužstva a přípravky 
musely hledat tréninkové prostory jinde. 

Mladší a starší přípravka využívala 
už od listopadu 1x týdně sportovní halu 
v Dolních Bojanovicích a minipřípravka 
(nebo-li školička) tělocvičnu v Čejkovicích. 
Přípravky se navíc zúčastnily okresní 
halové ligy, která se celá odehrála ve 
sportovní hale v Lužicích. Hlavně starší 
přípravku stejně jako v podzimní části 

soutěže opět hodně trápila početná 
marodka. Snad i z toho důvodu se obě 
mužstva kvalifikovala jenom do „malého“ 
finále, tedy nikoliv do boje o ty nejvyšší 
příčky. Mladší přípravka v něm skončila 
na 3. místě (celkově 8. místo), starší 
přípravka dokonce na 2. místě (celkově 
10.). Nejdůležitější ale je, že se konečně 
i přes zimu něco dělo a naši nejmenší tak 
mohli pravidelně sportovat. Už se všichni 
těší, jak vyběhnou na zelený pažit! 

Mladší a starší žáci  se bohužel 
OHL nezúčastnili z jednoho prostého 
důvodu. OHL se totiž díky situaci 
s Covidem-19 nakonec neuskutečnila. Je 
to škoda, ale kluci mohli aspoň trénovat. 

Fotbal
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Mladší žáci střídavě na umělé trávě u nás 
v Mutěnicích a v Dubňanech, starší žáci 
převážně u nás. Mladší žáci využili navíc 
občas halu Želva v Dubňanech a zúčastnili 
se turnaje v Rousínově. Navíc stihli i se 
staršími odehrát i několik přípravných 
utkání. Takže na jaro by měly být oba celky 
dobře připraveny.

Mladší a starší dorostenci se přes zimu 
připravovali společně. 2x týdně trénovali 
na UT v Mutěnicích a v Dubňanech 
a o víkendu, pokud soupeř neodřekl 
zápas (bohužel ne jenom jeden), hráli 
přátelská utkání na UT v Dubňanech. 
Generálku absolvovali už na přírodní 
trávě v Hovoranech, kde s celkem hrající 
nižší, tedy krajskou soutěž, remízovali 
3:3. O všechny naše branky se postaral 
Matyáš Lamáček, který s k fotbalu vrátil 
po půlroční pauze, a je tak naší největší 
posilou. Jinak v kádru dorostu žádné 
velké změny nenastaly. Kluci se tak budou 

snažit vylepšit nepříliš lichotivé postavení 
staršího dorostu po podzimu.

A-mužstvo využívalo k tréninkům naši 
umělou trávu, a to 3x týdně. O víkendu hrálo 
zápasy na umělé trávě v Dubňanech nebo 
na hřišti soupeřů. Na konci ledna navíc 
kluci absolvovali vydařené soustředění 
v Uherském Brodě. Generálka dopadla na 
jedničku, když jsme na půdě lídra I. A třídy 
Lednice zvítězili vysoko 6:2. Uvidíme, 
zda si pohodu přenesou naši kluci 
i do mistrovských utkání. Trenér Houška 
může počítat s bývalými hráči Dubňan 
a Milotic Jakubem Chludilem a Dominikem 
Hochem, a také s uzdraveným Patrikem 
Petruchou. Naopak na jaře už v našem 
dresu nevyběhne David Bucňák, který se 
vrátil do Velkých Bílovic a Václav Raisigl, 
který si vybojoval místo v kádru divizního, 
a hlavně mateřského Hodonína. Adam 
Michna má navíc nakročeno do Šardic. 
Za celou zimu se nám nepodařilo vyřešit 

Mladší přípravka FK Mutěnice OHL 2022
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post druhého brankáře. Proto jsme rádi, že 
nabídku trenéra snad vyslyší Staňa Myšák, 
který by měl být připraven nám v případě 
nouze vypomoct. Mladí kluci, a dokonce 
naši odchovanci bohužel o chytání zájem 
nemají… Snad se klukům budou na 
jaře vyhýbat zranění a sportovně se tak 
poperou o místo v krajském přeboru. 
Držíme palce!

Ženy začínají svou soutěž nejpozději, 
a tak se teprve připravují na jarní sezónu. 
K tréninkům využívají naši umělou trávu 
a v plánu mají odehrát i přípravné utkání. 
Snad se i jim bude na jaře dařit!

Závěr
Galavečer mutěnského fotbalu se 

letos znovu bohužel neuskutečnil. 
O to víc bychom rádi pozvali všechny 
naše fandy na sobotu 25. června, kdy 
s ročním odstupem oslavíme 95 let 
kopané v Mutěnicích. Začneme turnaji 

přípravek O pohár starosty Mutěnic, 
poté se představí naši dorostenci, ženy 
a staří páni. Vrcholem večera bude 
souboj našeho áčka proti mužstvu, jehož 
sestavením byly pověřeny naše dlouholeté 
fotbalové opory Michal Vydařilý a Dalibor 
Koštuřík. A večer zakončíme na amfiteátru 
v doprovodu kapely s příznačným názvem 
Fair Play. Zároveň slavnostně otevřeme 
novou umělou trávu, na jejíž výměnu se 
nám již definitivně podařilo získat dotace 
z Národní sportovní agentury. Zbylou část 
prostředků nám poskytne obec Mutěnice.

Všem občanům Mutěnic přejeme krásné 
jaro, veselé Velikonoce a se všemi se 
těšíme na viděnou v našem krásném 
fotbalovém areálu Pod Búdama!

 
   Petr Blaha

Starší přípravka FK Mutěnice OHL 2022



44          Jarní zpravodaj

09. 12. 2021 Jan Bureš   62 let
12. 12. 2021 Marie Bízová   80 let
12. 12. 2021 Antonín Bognár   76 let
18. 12. 2021 Kateřina Valová   92 let
19. 12. 2021 Jan Doksanský   79 let
30. 12. 2021 Josef Brablc   93 let
11. 01. 2022 Milan Svoboda   65 let
17. 01. 2022 Pavel Čepil   74 let
08. 02. 2022 Anežka Kupčíková  83 let
10. 02. 2022 Marie Bravencová  77 let
13. 02. 2022 Marie Židlíková   60 let
15. 02. 2022 Květoslava Holešínská   80 let
05. 03. 2022 Božena Bízová           nedožitých 90 let
05. 03. 2022 Hedvika Švagerková  88 let

Úmrtí

22. 10. 2021  Rozálie Brablcová
04. 12. 2021  Adina Homolová
13. 12. 2021  Benjamin Konečný
23. 12. 2021  Samuel Hanáček
05. 01. 2022  Eliška Štěpánková
06. 01. 2022  Vincent Miklík
27. 01. 2022  Kateřina Plchutová
08. 02. 2022  Rozálie Gáborová
11. 02. 2022  Victoria Straková

Společenská kronika

Narození

Marta Balgová, matrikářka
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