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Slovo starosty

Vážení spoluobčané, 
dovolte mně, abych Vás informoval 

o dění v obci.
Dne 23. a 24. září se budou konat 

volby do zastupitelstva obce a vzhledem 
k tomu, že obecní zpravodaj vyjde až 
po volbách, dovolím si poděkovat všem 
zastupitelům a členům rady za jejich 
práci ve volebním období 2018 až 2022. 
Jsem přesvědčený, že se udělal kus dobré 
práce. I v následujícím volebním období 
se budu ucházet o funkci starosty.

Dále chci poděkovat všem pracovníkům 
obecní ho úřadu a zaměstnancům 
skládky, kteří zajišťují každodenní 
chod obce. Poděkování patří rovněž 
členům f inanční ho a kont rolní ho 
výboru, členům komisí, a to zemědělské 
a životního prostředí, výstavby, kulturní, 
pro občanské záležitosti, letopisecké, 
redakční radě zpravodaje a kronikáři. 
V neposlední řadě chci poděkovat všem 
spolkům za jejich činnost a reprezentaci 
obce.

Rád bych sdělil, že rekonstrukce 
tělocvičny základní školy je před 
dokončením, a že kolaudace proběhne 
v závěru července. V současné době 
čekáme na potvrzení dotace ze Státního 
fondu životního prostředí a na stavební 
povolení na realizaci protipovodňových 
opatření za Oborou, rovněž jsme zažádali 
o stavební povolení na rozšíření skládky 
komunálního odpadu, dokončuje se 
projekt na přírodní koupací biotop. Tyto 
akce považuji za důležité stejně jako 
vybudování nové knihovny. Výstavba 
komunikací, oprava polních cest , 
udržování zeleně vždy najdou potřebnou 
podporu v obecním rozpočtu. 

Školákům přeji hezké prázdniny a nám 
ostatním klidnou rodinnou dovolenou.

MVDr. Dušan Horák
starosta obce
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Zprávy z radnice

Vážení spoluobčané,
pomalu se blíží konec volebního období 

a přirozeně člověku přichází na mysl, co 
všechno se za ta čtyři uběhlá léta podařilo 
nebo na čem by bylo třeba ještě více 
„zamakat“.

V průběhu posledních let jste mohli 
sledovat práci vedení obce v celé dědině. 
Namátkou zmíním opravu silnic, polních cest, 
vybudování kanalizace, obměny veřejného 
osvětlení, nového rozhlasu, rekonstrukce 
tělocvičny, zbudování workoutového hřiště, 
zavedení příspěvku 10000 Kč na každé 
nově narozené dítě, 2000 Kč pro každého 
nového školáčka, rozšíření kapacity skládky 
a mnoho dalšího. Každá z akcí nějakým 
způsobem ovlivnila a ovlivňuje fungování 
Mutěnic i jednotlivých konkrétních občanů. 
Jak se vám v naší obci žije je na zhodnocení 
každého z vás. 

Já sám za sebe bych ale na tomto místě 
rád krátce zavzpomínal na začátky mého 
působení jako místostarosty. Když jsem 
v minulých volbách kandidoval, napsal jsem, 
že je samozřejmě možné vytyčit si cíle, jako je 
budování inženýrských sítí, urychlení příprav 
k obytné lokalitě apod., ale že si myslím, že 
se bez spolupráce a slušného jednání toto 
všechno tak úplně dařit nebude. Proto jsem si 
dal jako prioritu zklidnění situace v obci a její 
slušné fungování.

Podle mého názoru se také tento cíl povedlo 
naplnit. Cítím, že jsme společnými silami, 
vyjasňováním a vyjednáváním nastavili 
fungování zastupitelstva tak, abychom se 
už více nemuseli vzájemně napadat, urážet 

a obviňovat. Je jasné, že se mezi sebou 
různě názorově rozcházíme a že někdy spory 
vznikají. Ovšem to do naší práce pro obec 
patří - různé politické názory, preference 
a navrhované způsoby řešení. Vnímám 
však, že pestrost názorů, rozumná kritika 
a sebekritika a samozřejmě výzva v podobě 
nalezení dohody nebo kompromisu nás může 
posouvat vpřed.

Já sám vím, co se nám nepodařilo dotáhnout 
do konce tak, jak jsem si představoval a vím, 
na čem, jak píšu výše „zamakat“. Než jsem 
se stal místostarostou, viděl jsem věci 
mnohem jednodušeji a přímočařeji než teď. 
Za každou investiční akcí je totiž obrovský kus 
práce nejenom vedení obce, ale všech jejich 
zaměstnanců, neskutečně dlouhá a složitá 
jednání s vlastníky dotčených pozemků, 
se stavebním úřadem i projektanty. A toto 
všechno neskutečně ukrajuje čas. Ostatně 
o tom, jak ten čas utíká pod rukama je i můj 
druhý příspěvek do zpravodaje - o lokalitě pro 
výstavbu „Za Fišmanovým“.

Vážení Mutěňáci, vzhledem k tomu, že se 
jedná o poslední zpravodaj v tomto volebním 
období, dovolte mně, abych vám poděkoval 
za důvěru, za spolupráci i trpělivost. Máme 
tady rozdělané hodně práce a pokud uznáte 
za vhodné, abych v ní pokračoval, rád se budu 
o Mutěnice starat dál.

Přeju všem krásné léto a dovolené, dětem 
nádherné prázdniny a těm starším dětem, 
které už končí své vzdělávání, přeju, aby 
do dospělého života vykročily tou správnou 
nohou.

Milan Mráz, místostarosta

Místostarosta
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Stavební pozemky v Mutěnicích 

Na základě dotazů občanů, kdy už 
konečně budou k dispozici obecní pozemky 
k zástavbě, jsem se rozhodl trošku popsat 
vývoj věcí v této problematice.

Musíme se vrátit zpět o mnoho let, kdy 
probíhalo jednání s vlastníky pozemků za 
ulicí Nová, kde měla obec zájem vykoupit 
pozemky pro výstavbu rodinných domů. 
Při těchto jednáních bohužel velká většina 
vlastníků odmítla o prodeji pozemků 
jednat, a proto hledalo vedení obce jinou 
lokalitu.

Nabízely se dvě možnosti. V dubnu 
roku 2015 obdrželo zastupitelstvo obce 
nabídku na spolupráci při řešení bytové 
výstavby v obci od vlastníka pozemku 
v lokalitě za benzinkou. Zastupitelstvo 
obce na svém jednání taktéž v dubnu 
2015 tuto nabídku poměrem hlasů 6 pro, 
8 proti a 1 zdržel se neschválilo, ale 
schválilo provedení výkupu pozemků 
v lokalitě za Fišmanovým, a to za cenu 
200,-Kč/m2.

Od té doby vedení a zaměstnanci 
obce začali pracovat na výkupu těchto 
pozemků. Aby každý získal představu, co 
to znamenalo, dovolte pár čísel. V lokalitě 
za Fišmanovým bylo potřeba vykoupit 
celkem 47 pozemků, a to od celkem 
83 vlastníků. Každý se asi už dostal do 
situace, kdy se potřeboval s někým na 
něčem domluvit, a má zkušenost i se 
složitým jednáním, a tak si složitost těchto 
jednání možná dokáže představit.

Přesto, že se jednalo o opravdu velké 
množství vlastníků a o nelehká jednání, 
se během roku 2016 podařilo vykoupit 
velkou část pozemků. Aby bylo ovšem 
možno připravovat celkovou územní 
studii a samotný projekt inženýrských sítí 
a rozparcelování pozemků, bylo zapotřebí 

dořešit vykoupení pozemků i od vlastníků, 
kteří prodat nechtěli. Tato jednání se táhla 
po docela dlouhou dobu, ale nakonec se 
většina prodejů uskutečnila. Během toho 
ale bylo potřeba řešit i jiné problémy. A to 
zejména nedořešená dědictví, neznámý 
pobyt vlastníků a hlavně exekuce, které 
na mnoha pozemcích vázly. Pro představu 
jenom vyřízení jednoho dodatečného 
dědictví trvalo i přes dva roky. Aby to 
nebylo málo, v současné době se stále 
ještě ( již několik let) dořešuje jedno 
konkrétní dědictví, u kterého jsou sice 
dědicové známí, ví se, že žijí, ale nikdo 
neví kde! A v tomto případě, podle sdělení 
notářky, musí dvakrát po pěti měsících 
viset dokumenty k dědictví „veřejnou 
vyhláškou“… A poté, co bude dokončeno 
řízení o dodatečném dědictví, spadne 
pozemek u obou dědiců do exekuce!!! 
A nastává další martýrium čekání a lhůt. 
A to je jenom jeden z několika podobných 
případů. 

Vedení obce samo vyvolalo několik 
exekučních prodejů. Pozemky se poté 
dražily v elektronické dražbě, do níž jsme 
se přihlásili a pozemky získali. Je pravda, 
že se to nepodařilo vždycky a nějaký 
pozemek nám utekl, ale tak to bohužel 
prostě je. Je potom na dalším jednání tento 
pozemek získat.

V současné době má obec vlastnictví 
pr o  napr os tou vě t š inu pozemků 
vyřešeno. Díky tomu jsme konečně mohli 
přikročit k vypracování územní studie 
zastavitelnosti, která je v současnosti 
v poslední fázi dořešování a poté půjde 
do schvalovacího procesu u Odboru 
územní ho plánování v Hodoníně. 
Současně s tím už probíhá příprava 
inženýrských činností k projektování 
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ZO Mutěnice bere na vědomí

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

XXIV./2022Z/3 zápis z jednání finančního 
výboru ze dne 16.5.2022

XXIV./2022Z/19 zprávu o přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2021

XXIV./2022Z/21 závěrečný účet DSO Mutěnka 
za rok 2021

XXIV./2022Z/22 závěrečný účet DSO VITIS 
za rok 2021

XXIV./2022Z/26 dopis předsedy Okresního 
soudu Mgr. Romana Smetky ve věci volby 
přísedícího Okresního soudu v Hodoníně

XXIV./2022Z/27 nabídky na možnost 
umístění fotovoltaické elektrárny v k.ú. 

Usnesení zasedání č. XXIV. ZO Mutěnice
konané dne 14. 6. 2022 

Mutěnice od skupiny ČEZ afirmy Nofar 
Energy CZ, ukládá RO jednat s firmami 
o upřesnění podmínek s možností využití 
skládky, budovy ZŠ a dalších obecních 
budov

XXIV./2022Z/28 žádost firmy ZENON spol. 
s r.o. Mutěnice o sponzorský dar a ukládá 
RO předložit smlouvuo poskytnutí účelové 
dotace na příštím jednání ZO

ZO Mutěnice schvaluje

XXIV./2022Z/1 program XXIV. zasedání ZO 
Mutěnice, návrhovou komisi, ověřovatele 
zápisu a zapisovatele.

XXIV./2022Z/4 MPZ obce č. 6/2022 - prodej 
pozemku p.č. 1947/88 v k.ú. Mutěnice 
za cenu dle znaleckého posudku ve 
výši 4810,-Kč, kupující Erika Poláková, 
Štramberk

inženýrských sítí v této lokalitě. Poté 
už bude snad konečně možné pozemky 
rozparcelovat, vybudovat sítě a pozemky 
prodávat zájemcům.

O způsobu prodeje, jeho podmínkách 
a konečné ceně bude rozhodovat nejvyšší 
orgán obce, tedy zastupitelstvo. K tomu 
ale dojde, až budeme znát rozpočet na 
vybudování sítí, abychom cenu pozemků 
mohli z něčeho odvodit.

Doufám, že se mně podařilo alespoň 
trošku osvětlit a vysvětlit zdlouhavost 
tohoto procesu. 

Na závěr si dovolím konstatovat, že 
kdyby u některých zastupitelů nepřevládly 
osobní antipatie a zvedli ruku jak pro 
výkup pozemků za Fišmanovým, tak i pro 
odkup pozemku Za Benzinkou, mohla být 
výstavba v této lokalitě již hotová a už se 
tam mohlo bydlet.

Milan Mráz
místostarosta
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XXIV./2022Z/5 Kupní smlouvu mezi EG.D, 
a.s. Brno a Obcí Mutěnice - výkup 
energetického zařízení - podpěrný bod 
nadzemního vedení NN v lokalitě Bůdy 
č. 1032 za cenu 500,-Kč bez DPH.

XXIV./2022Z/6 Smlouva o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene mezi Obcí 
Mutěnice a Nej.cz s.ro.Praha na pozemky 
p.č., 61/2, p.č. 61/32, p.č. 61/33, p.č. 
61/37, p.č. 162/23, p.č. 602, p.č. 995/13, 
p.č. 995/14, p.č. 1275/11, p.č. 1275/34, 
p.č. 1275/41, p.č. 2334/1 (všechny v k.ú. 
Mutěnice)

XXIV./2022Z/7 Smlouvu o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene č. HO-
001030074506/001-PUTT mezi Obcí 
Mutěnice a EG.D, a.s. Brno na pozemky 
p.č. 13965 a p.č. 2300/2 v k.ú. Mutěnice 
- rozš. kNN Obec, K/23002

XXIV./2022Z/8 Smlouvu o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene č. HO-
001030072851/001-RGV mezi Obcí 
Mutěnice a ED.G, a.s. Brno - pozemek p.č. 
7591/1 - rozš. NN Plchutová, Díly

XXIV./2022Z/9 Smlouvu o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene č. HO-
001030069268/001-PERF mezi Obcí 
Mutěnice a ED.G, a.s. Brno - pozemek 
p.č. 13780, - příp. k NN Modl. Dubň hora

XXIV./2022Z/10 Smlouvu o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene č. HO-
001030068298/001-ELIG mezi Obcí 
Mutěnice a EG.D a.s. Brno - pozemek p.č. 
495/1 a p.č. 6886/186 v k.ú. Mutěnice, 
rozš.k VN a NN, Obec, K/495/4

XXIV./2022Z/11 Smlouvu o zřízení služebnosti 
mezi Obcí Mutěnice a CETIN, a.s. Praha – 

pozemky p.č. 1795/6, p.č. 8573, p.č. 8655, 
p.č. 10630, p.č. 13991 v k.ú. Mutěnice - 
umístění a provozování komunikačního 
vedení, za cenu celkem 15120,-Kč bez 
DPH

XXIV./2022Z/12 Smlouvu o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene mezi Obcí 
Mutěnice a CETIN, a.s.Praha - p.č. 
7845 a p.č. 7714 - komunikační vedení 
a zařízení - vodní nádrž Pod Oborou

XXIV./2022Z/13 Smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene 
č.  HO-001030068758/001-MOEL 
mezi obcí Mutěnice a EG.D, a.s. Brno 
- p.č. 13780 v k.ú. Mutěnice - příp. NN 
Hojač,Dubň. Hora

XXIV./2022Z/14 Kupní smlouva mezi 
Obcí Mutěnice a Annou Vagundovou-
Drgáčovou na výkup pozemků p.č. 14067, 
ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 
8 m2 a p.č.14070, vinice, zemědělský 
půdní fond, o výměře 285 m2 - pozemky 
pod rozhlednou, za cenu dle znaleckého 
posudku 61.530,- Kč

XXIV./2022Z/15 rozpočtové opatření č. 
2/2022 - navýšení příjmů o 9 584 400,-
Kč a navýšení výdajů o 6 981 400,-Kč. Po 
provedení rozpočtového opatření budou 
příjmy ve výši 70 104 400,- Kč a výdaje 
117 247 700,- Kč.

XXIV./2022Z/16 Výroční zprávu o hospodaření 
ZŠ a MŠ Mutěnice za rok 2021

XXIV./2022Z/17 závěrečný účet obce 
Mutěnice za rok 2021, a to bez výhrad.

XXIV./2022Z/18 účetní závěrku Obce 
Mutěnice ke dni 31.12.2021 s výsledkem 
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hospodaření  z  běžné č innost i 
16 686 664,55 Kč a z hospodářské 
činnosti 2 264 059,69 Kč. Hospodářský 
výsledek bude převeden na účet 432 
- Výsledek hospodaření předchozích 
účetních období

XXIV./2022Z/20 firmu DANĚ&AUDIT s.r.o., 
Ivančice, k provedení přezkoumání 
hospodaření za rok 2022

XXIV./2022Z/24 Smlouvu o poskytnutí 
individuální dotace mezi Obcí Mutěnice 
a Městem Hodonín na zajištění vybraných 

sociálních služeb v ORP Hodonín v roce 
2022 na částku 426 500,-Kč

XXIV./2022Z/25 Pravidla programové dotace 
obce Mutěnice na poskytnutí podpory na 
akumulaci a využití srážkové vody pro 
rodinné a bytové domy na území obce 
Mutěnice pro období 2022-2026

ZO Mutěnice stanovuje

XXIV./2022Z/23 počet členů Zastupitelstva 
obce Mutěnice pro volební období 
2022-2026 na 15 členů

Klimatická změna v Mutěnicích?

Určitě jste v médiích zaznamenali zprávy 
o globálním oteplování, jinak také řečeno 
o klimatické změně. Jde o celkovou změnu 
průběhu počasí v roce a o jejích příčinách 
lze napsat spoustu stránek. A jaké jsou 
její nejcitelnější projevy? Ve velké zkratce 
to, co vnímáme v našich zahradách, 
vinohradech a záhumenkách – teplé 
zimy beze sněhu, jarní přísušky, horká 
léta a především nerovnoměrné rozložení 
srážek, kdy po dlouhém období sucha 
následují přívalové deště, při kterých 
voda odteče z krajiny hodně rychle bez 
možnosti postupného vsakování do půdy. 
Jak lze uvedeným jevům zamezit a zmírnit 
jejich? Možností je několik a vedení obce 
v posledních letech věnuje velké úsilí 
realizaci různých opatření. 

Důležité je, pokud je to možné, vědomé 
nakládání se srážkovou, a následně 
případně povrchovou vodou. Příkladem je 
budování suchých poldrů. Zaprvé regulují 
průběh přívalových vod, zadruhé zadržují 
vodu v krajině a chrání komunikace, 

inženýrské sí tě a zejména život y 
a majetek občanů před destruktivními 
účinky vodního živlu. K tomu přispějí 
i různé prvky budované v rámci realizace 
plánu společných zařízení připravených 
a projednaných v rámci komplexních 
pozemkových úprav. Jde o biokoridory, 
zatravnění různých svažitých pozemků 
a stabilizaci sítě polních cest jejich 
zpevněním. Dále je v současné době 
př ipravován projekt na obnovu tůní 
a mokřadů v nezastavěné části obce. 

Dalším krokem je podpora hospodaření 
s dešťovými vodami formou schválené 
dotace na pořízení celoroční nádrže na 
dešťovou vodu pro fyzické osoby do max. 
výše 25 000 Kč. Obec sama připravuje 
projekt na zachytávání dešťové vody 
v areálu mateřské školy. Zachycená voda 
bude poté použita pro zálivku travnatých 
ploch a areálu mateřské školy, což 
jistě zlepší kvalitu prostředí pro naše 
nejmenší.

Aby se zlepšila úroveň veřejného 
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Udržovat správný zápis v katastru 
nemovitostí má ze zákona povinnost 
každý vlastník nemovitosti. Přesto se 
v katastru nemovitostí nachází téměř 
162 tisíc pozemků a staveb, které nemají 
správně zapsaného vlastníka. Seznam 

těchto nemovitostí zveřejňuje ÚZSVM 
na svém webu dvakrát ročně (https://
www.uzsvm.cz/nedostatecne-urcite-
identifikovani-vlastnici).

Seznam obsahuje výhradně údaje, 
k teré ÚZSVM obdr žel od Českého 

Nevlastníte nemovitost s nedostatečně 
identifikovaným vlastníkem? 

Domnívám se, že nedostatečně identifikovaný vlastník...

... již nežije a neexistuje 
pravomocné ukončené dědické 
řízení se zahrnutím nemovitosti.

... již nežije, existuje pravomocné ukončené 
dědické řízení se zahrnutím nemovitosti 

nebo majetku a patřím mezi dědice.
... jsem já.

Mohu podat návrh na dodatečné 
projednání dědického řízení.

Dohledám a shromáždím doklady.

Podám návrh na zápid do katastru 
nemovitostí u Katastrálního úřadu.

Rozhoduje
 soud.

Mohu podat žalobu 
na určení vlastnictví.

Katastrální úřad neuzná 
doklady za dostatečné.

Katastrální úřad uzná 
doklady za dostatečné 

a zapíše nového vlastníka.

ÚZSVM mi 
poradí, jaké 

doklady 
potřebuji.

prostoru a kvalita životního prostředí 
v zastavěné části obce, provádějí se 
následující kroky.

Vybrané zatravněné plochy se sečou 
méně často než ostatní. Probíhá postupná 
revitalizace a obnova veřejné zeleně. 
Například na ul. Slovácká byla travnatá 
plocha mezi silnicí a chodníkem nahrazena 
záhony s květinami a dřevinami, došlo 

k výsadbě nových dřevin apod.
Z uvedeného přehledu je zřejmé, že 

vedení obce není negativní prognóza 
lhostejná a že se postupnými kroky snaží 
důsledkům klimatických změn čelit.

Martin Králík
člen rady obce
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Sázení

Zajisté si již všimli, že v předchozím 
roce byly v naší obci na několika místech 
vysazeny nové dřeviny. Naší snahou 

Snažíme se sázet dřeviny s širokým 
využitím. Dřeviny kvetoucí v různých 
částech vegetačního období slouží jako 
strava pro včely. Plodonosné dřeviny jsou 
vysazovány zase proto, aby si občané 

mohli jejich plody nasbírat pro vlastní 
využití.

Aronie jsou vysazovány nejen za účelem 
pastvy pro včely a ptactvo. Jejich plody je 
možné použít na výrobu likéru, džemu, 

bylo nahradit pokácené stromy a také 
dlouhodobě usilujeme o celkové zlepšení 
vzhledu obce. Takže co a kde?

ul. Dubňanská: 1x jeřáb břek, 1x 
aronie (černý jeřáb, temnoplodec)
ul. Vinařská: 2x lípa
ul. Nová: 5x aronie
ul. Krátká: 3x aronie
ul. Výhon: 3x ořešák Mars, 
3x ořešák Jupiter, 3x líska, 3x dřín, 
2x muchovník, 3x jabloň

ul. Údolní: 2x magnolie, 
3x pustoryl, 3x jabloň, 3x hloh
vedle cesty ke skládce na úrovni 
zahrady mateřské školy:
8x mandloň
areál rozhledny: 2x dřín
louky na Panském čeperku: 
6x jerlín japonský

úřadu zeměměřického a katastrálního 
podle zákona o katastru nemovitostí 
(§ 64 zákona č. 256/2013 Sb.). Údaje 
o nemovitostech předává ÚZSVM také 
obecnímu úřadu, na jehož území se 
daná nemovitost nachází. Obecní úřad 
následně tyto údaje zveřejní na své 
úřední desce.

P o k u d  s e  n e p ř i h l á s í  v l a s t n í k 
nemovitosti nejpozději do 31. 12. 2023, 
uběhne lhůta daná novým občanským 
zákoníkem, a tento majetek přejde na 
stát.

Jak postupovat při hledání možného 
vlastnictví nemovitosti?

Informace o tom, zda Vámi shromážděné 
doklady můžete předložit pro zápis 

vlastnictví do katastru nemovitostí, Vám 
poskytnou na regionálním pracovišti 
ÚZSVM, do jehož působnosti nemovitost 
spadá. Případně Vám také poradí, jaké 
další doklady je třeba hledat a kde.

S a m o t n é  p o s o u z e n í  p r á v n í 
dostatečnosti shromážděných listin 
přísluší katastrálnímu úřadu, anebo 
soudu, kterému bude podán návrh na 
projednání dědictví v případě osob již 
nežijících.

V každém  případě stojí za to, si seznam 
projít a nebýt 1.1.2024 překvapen tím, 
že část vašeho domu, sklepu nebo 
vinohradu patří státu.

Anna Prčíková
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kompotu či sirupu. Dřín je dřevina kvetoucí 
žlutě velmi brzy na jaře, takže je to důležitá 
součást první jarní včelí pastvy. Jde využít 
stejně jako aronie a je možné z jeho plodů 
vyrobit i dřínkové víno. Po rakytníku, 
šípcích a rybízu se dokonce řadí mezi 
nejbohatší zdroje vitamínu C. Muchovník 
bohatě kvete, krásně voní, produkuje 
velké množst ví v ýbor ných jedlých 
plodů a na podzim se jeho listí barví do 
úžasných odstínů červené a oranžové. 
Jerlín japonský kvete v červenci až srpnu, 
tedy v období, kdy už toho mnoho nekvete, 
a poslouží včelám a ostatním opylovačům 
jako pozdní letní strava. V naší obci byl 
v minulosti jerlín vysazován právě včelaři. 
Poslední stromy z dřívějších výsadeb se 
nacházejí na ul. Vinařské (u amfiteátru), na 
ul. Prostřednice (u žel. přejezdu U Urbana) 
a dále vedle cesty k nádraží. Magnolie 
nádherně kvete velkými květy na začátku 
jara ještě před vyrašením listů. 

Letos ještě př ibude na obecních 
pozemcích výsadba z aktivity Včelařského 
kroužku, a to v okolí areálu MŠ a ZŠ.

V ná sleduj íc ích le tech budeme 
s v ysazováním dřevin pokračovat , 
jak intravilánu obce, tak i mimo obec. 
Výsadba mimo obec bude probíhat v rámci 
realizace plánu společných zařízení, 
( je to jeden z výstupů z uzavřených 

komplexních pozemkových úprav). A co se 
bude realizovat? Biokoridory, biocentra, 
výsadby podél potoků a polních cest. 
Snahou všech těchto aktivit je zvýšit 
množství druhů dřevin v životním prostředí 
(tzv. biodiverzitu) a také zlepšit potravní 
podmínky pro volně žijící zvířata a hmyz. 

Pro vysazování stromů a keřů v intravilánu 
obce je zpracována a schválena „Územní 
studie, sídelní zeleně obce Mutěnice“. Je to 
v podstatě plán toho, jak dále postupovat 
v rozšiřování zeleně v zastavěné části 
obce a v péči o ni. Shrnuje, co a kde je 
možné vysadit, aniž by to bylo v kolizi 
s technickými sítěmi, silnicemi apod., 
určuje, jaký druh stromu či keře je 
vhodný do konkrétního místa z hlediska 
cílové velikosti dřeviny nebo z hlediska 
vhodnosti podmínek dané lokality. Na 
základě uvedeného dokumentu je možné 
na výsadbu čerpat i případné dotace.

Jelikož byly v jarních měsících poměrně 
malé úhrny srážek, zaměřujeme se na 
vysazování dřevin na podzim, kdy je 
pravděpodobnější, že se sazenice lépe 
ujmou. Využijeme také již zapěstované 
sazenice s balem, aby zasazené rostliny 
svůj účel plnily co nejdříve.

Martin Králík
komise zemědělská a životního prostředí
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Ochrana životního prostředí je pro naši společnost prioritou

Ži vot  be z e lek t r ospot ř ebičů si 
v dnešní době lze jen těžko představit. 
Obklopují nás a staly se součástí našich 
každodenních činností. Elektrozařízení 
však obsahují množství materiálů, které 
pocházejí z neobnovitelných zdrojů. 
Jejich těžbou je významně zatěžováno 
životní prostředí. Pro zajištění sběru 
a recyklace vysloužilých elektrozařízení 
si naše obec vybrala ke spolupráci 
kolektivní systém ASEKOL. Správná 
recyklace výrobků totiž přináší životnímu 
prostředí v ýznamnou úlevu. Jakým 
rozsahem naše obec přispěla k lepšímu 
životnímu prostředí, se dozvídáme 
z  env ir onment ální ho v y úč tov ání 
zpracovaného společností ASEKOL. Díky 
zodpovědné recyklaci vznikají úspory ve 
spotřebě elektrické energie, primárních 
surovin, vody, okyselování prostředí 
a produkci skleníkových plynů.

C e r t i f i k á t  e n v i r o n m e n t á l n í h o 
vyúčtování vyčísluje přínos naší obce 
k ochraně přírody v roce 2021. Vyplývá 
z něj, že díky množství námi odevzdaných 
e l e k t r o z a ř í z e n í  j s m e  u s p o ř i l i 
27,97 MWh elektřiny, 2476,39 litrů ropy, 

396,94 m3 vody a 5,09 tun primárních 
surovin. Navíc jsme sní žili  emise 
skleníkových plynů CO2 ekv. o 28,42 tun, 
a produkci SO2 ekv. (který zapříčiňuje 
okyselování prostředí) o 388,9 kg.

Ka ždý kus v y t ř íděného elek t r a 
se počí t á ,  což doka zuje př í k lad 
100 vytříděných notebooků, které uspoří 
10 MWh elektř iny. Takové množství 
odpovídá 3leté spotřebě elektřiny rodiny 
žijící ve standardním bytu. Za 100 kg 
vytříděných elektrospotřebičů se ušetří 
takové množství ropy, které by stačilo 
na výrobu benzínu pro cestu z Prahy do 
Paříže. Děkujeme všem, kteří pečlivě třídí 
odpad a přispívají tak k ochraně životního 
prostředí.

Env i r onment ální  v y úč tov ání  je 
vypočítáváno pomocí studie životního 
cyklu výrobku (tzv. LCA – Life Cycle 
Assessment), která vypovídá o dopadech 
v ý r oby a  r ec y k lace jednot l i v ých 
elektrozařízení na životní prostředí. 
Studie zohledňuje všech 6 skupin 
elektrospotřebičů, jejichž zpětný odběr 
kolektivní systém ASEKOL zajišťuje.

CERTIFIKÁT ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ 

 

 

   Obec Mutěnice 

ZA ROK 2021 BYLO ZPRACOVÁNO 7 384 kg ELEKTROZAŘÍZENÍ A TÍM USPOŘENO: 

27,97 MWh 
elektrické energie 

396,94 m
3 

vody** 
2 476,39 l 
ropy* 

388,90 kg 
SO2 ekv. = snížení  
okyselování prostředí 

5,09 t 
primárních surovin 

 

28,42 t 
CO2 ekv. = snížení produkce  
skleníkových plynů 
 

* Úspora takového množství ropy se rovná  
spotřebě stejného množství potřebného k ujetí 
36 403 km v běžném osobním automobilu. 

** Úspora takového množství vody se rovná  
stejnému množství, které je spotřebováno  
při 5 329 sprchováních. 

Mgr. Jan Vrba 
předseda představenstva 

ASEKOL a.s. 
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CERTIFIKÁT 
ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ 

 

 

   Obec Mutěnice 

ZA ROK 2021 BYLO ZPRACOVÁNO 7 384 kg ELEKTROZAŘÍZENÍ A TÍM USPOŘENO: 

27,97 MWh 
elektrické energie 

396,94 m3 

vody** 
2 476,39 l 
ropy* 

388,90 kg 
SO2 ekv. = snížení  
okyselování prostředí 

5,09 t 
primárních surovin 

 

28,42 t 
CO2 ekv. = snížení produkce  
skleníkových plynů 
 

* Úspora takového množství ropy se rovná  
spotřebě stejného množství potřebného k ujetí 
36 403 km v běžném osobním automobilu. 

** Úspora takového množství vody se rovná  
stejnému množství, které je spotřebováno  
při 5 329 sprchováních. 

Mgr. Jan Vrba 
předseda představenstva 

ASEKOL a.s. 
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KNIHOVNA

V úterý 24. 5. a 31.5. se konala tradiční 
soutěž pro předškolní děti v malování 
křídou na ulici Malá strana v místě za 
knihovnou.

Konečně nám počasí dovolilo se sejít 
a přivítat první část předškoláků.

Děti byly moc šikovné a všechny obrázky 
krásné, ale obecní strážník pan Dubina 
měl za úkol vybrat tři nejvydařenější 
obrázky. Po dlouhém rozmýšlení vybral 
výtvory těchto dětí:

Ela Malíková a její Rákosníček
Dominik Vaculovič s prasátkem Pepinou
Rozárka Zachová a Zlatovláska

Výtvarná soutěž pro předškoláky 

Akce se zúčastnilo 16 dětí a 3 učitelky. 
Výherci získali balíček pomůcek pro 1 . 
třídu a ostatní děti obdržely psací pera 
Tornádo a spoustu drobných dárečků od 
pana Dubiny.

V úterý 31. 5. se jako vítězové umístily 
tyto děti:

Bertík Krejčiřík s Červenou Karkulkou
Terezka Kůrová s Červenou Karkulkou
Petruška Chramostová  s Ledovým 
královstvím.

V této třídě bylo 17 dětí a tři učitelky.

Renata Nováková
obecní knihovna Mutěnice
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Názory našich zastupitelů

Vážení spoluobčané, 
je l ikož  s e  op ě t  b l í ž í  v o l b y  do 

z a s t upi te l s t v a  obce ,  dovol te  mi 
ohlédnout se za uplynulým obdobím. 
Každá strana do svých volebních letáků 
velmi ráda slibuje, co všechno vybuduje 
a zařídí. Největší šanci na splnění svých 
slibů a plánů mají po volbách ti, kteří 
sestaví pohodlnou většinu. Každým 
rozumný a ekonomicky výhodný záměr 
by měl být podpořen. Ne pokaždé tomu 
tak bylo a je. Za svoji dvacetiletou 
praxi v zastupitelstvu naší obce jsem 
zažil spoustu nepříjemných jednání, 
osobních útoků ze stran někter ých 
občanů, ale také zastupitelů. Ale i to ke 
komunální politice patří a člověk, který 
má zájem se stát voleným zástupcem 
občanů, s t ímto musí počí tat .  Na 
druhou stranu je pozitivní, že i názor 
nebo návrh jednoho zastupitele může 
přesvědčit většinu k jeho podpoře. Na 
tom je komunální politika krásná. Díky 
ekonomické situaci současné doby 
nás čeká těžké období. Bude nutné 
zvážit, které projekty jsou pro naši obec 
nezbytné a nutné. Věčným tématem je 
vybudování stavebních míst, které trápí 
všechny mladé, kteří chtějí v Mutěnicích 
vlastní bydlení. Proč to všechno tak 
trvá a kdo za to nese odpovědnost? To 
je otázka, kterou si můžeme položit. 
Každý z nás má jinou představu, jak věci 
dělat a plánovat. Proto je do budoucna 
nutné stanovit  priority, pověřit a více 
zaúkolovat jednotlivé zastupitele nebo 
komise. 

Historicky největší investice obce nás 
teprve čeká. Plánovaný koupací biotop 
Pod Búdama vznáší poslední dobou 
vlnu kritiky mezi občany. Já osobně 
jsem pro to, abychom v ybudovali 
zábavní a odpočinkové centrum již 
dlouhodobě, ale s rozvahou. Škoda, 
že zástupci stran, kteří mají ve svých 
volebních letácích napsáno „vyhlášení 
referend" ve věcech, o kterých si myslí, 
že by měli rozhodovat právě občané, 
toto neprosazovali. Výtky ke každému 
z nás se vždycky najdou. Pokud se 
ovšem podíváme na naši obec, jak 
se za posledních 15 let změnila, je na 
místě i pochválit. Těšit se můžeme na 
nově zrekonstruovanou tělocvičnu, 
nejenom fotbalový klub může využít 
nově zrekonstruované hřiště s umělým 
povrchem, ale projet se můžeme po 
nových silnicích a chodnících. Naše 
obec se rozvijí a věřím, že tomu bude 
i nadále. To záleží také na vás, na 
občanech naší obce, jaké zástupce si 
zvolíte. Nenechte věci náhodě a 23. 
a 24. září k volbám určitě dojděte. Každý 
hlas rozhoduje.

Závěrem bych chtěl všem popřát,  
aby si užili letní dovolené a letní akce, 
kterých je po dvouletém koronavirovém 
celibátu nespočet. Doufejme, že bude 
zase o něco lépe.

Marek Ištvánek
zastupitel obce
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Historie

Letos je tomu 170 let (pokračování)

Z dět st v í prezidenta Masar yka 
v Mutěnicích

Masar ykův Tomášek žil jako jiné 
sousední děti mutěnské. Běhal po ulici, 
honil se, křičel, prášil po cestách, stavěl 
rybníčky po dešti. S ním si hrály děti 
Černých, Vymyslických, Těšínských, 
Hodovských … Nejvíce však známý byl 
s chlapci Vaculovičovými, Matějem 
a Petrem, a proto rád k nim chodil na 
dvůr, kde si hrávali na schovávačku, 
někdy na pěčka nebo na semelu. Jindy 
hráli si zase na kupce, na kmocháčky, na 
tatíčka a matičku, strojili úvod, svatbu 
a při tom hostinu, ku které „napekli“ si 
koláčků a buchet z hlíny. A nějaký ten 
bélešek k opravdovskému jídlu vyptali 
si od tetičky Vaculovičové.

Chlapci Vaculovičovi Petr a Matěj 
chodili již do školy, do níž neměli daleko. 
Petr, ten do ní chodil již třetí rok a Matěj 
začal do ní chodit. Otec jejich dbal o to, 
aby hoši něco uměli, proto museli chodit 
pilně do školy. Doma psávali pak své 
úlohy na tabulce, někdy i plevajzem 
a někdy zašel s Matějem do školy, kde 
učil pan rechtor Methoděj Ludwig. Tam 
ve škole pak Tomášek seděl tichounce 
a poslouchal. Největší radostí jeho bylo, 
když mu pan rechotr dal kousek plevajzu 
a papíru, na který mohl již také „psáti“ 
všelijaké ty klikyháky. Se stejnou radostí 
pak utíkal domů, ukazoval po cestě 
dětem a mamince doma i tatínkovi, že 
on už také píše.

Chlapci Vaculovičovi pak chodívali 
i k Masarykům. U těch se doma mluvilo 
po slovensku. Místo ř se u nich říkalo r. 
Když malý Tomášek šel k Vaculovičům, 
tloukl na dvéře, dožaduje se vstupu, 
volal: „Otevritě!“ Znělo to jinak, než se 
v Mutěnicích mluvilo. Mutěnské děti byly 
by volaly „Otevřite!“ Proto na Tomáška 
posměšně pokř ikovaly „Masar yku, 
otevritě!“

Tak se seznámili malí s malými a rodiče 
se star ými sousedy a sousedkami. 
Večer besedovali jednou zde, podruhé 
v jiném domě, obírali fazole, loupali 
turkyň, později drali peří nebo předli. 
Děti přicházely také s rodiči, schoulily 
se někde u kamen, někde na peci, 
poslouchaly povídání, ani nedutaly. 
Dovídaly se, co kdysi kdesi vyvedl 
ha s t r man na  r y bníc ích ,  k te r ých 
bylo v okolí Mutěnic, o mutěnských 
čarodejnicích, o zlém hraběti Czoborovi 
a zaniklých osadách v okolí…

Na vinobraní pozvali Vaculovičovi 
i paní Masarykovu s Tomáškem a dali 
jim i sladkého burčáku. Tatínka Josefa 
zvávali vždy v neděli odpoledne do 
búdy na víno a trochu řeči. To vzali 
s sebou Vaculovičovi chlapci i malého 
Tomáška i na Vánoce, když chodili po 
koledě po známých rodinách a zpívali 
vánoční koledy. Dostávali jablka, hrušky, 
ořechy, u pana Jana Tódta a Kar la 
Zenzingera, panských to ovčáků, kteří 
byli s otcem Masarykovým ve službě, 
i po šestce, a to byl v té době stříbrný 
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velký peníz. Chlapci měli na papír 
a na tužky. Odbyvše koledu zavedli 
malého Tomáška domů a ten vyložil 
ze zástěry přinesené dárky po stole 
a ukazoval je rodičům. Také malinkému 
bratříčkovi Martinkovi, který se jim zde 
v Mutěnicích na svátek svatého Martina 
narodil, a kterého maminka chovala 
v peřince, chlubil se se vším, co přinesl  
z koledování a strkal mu jablíčko do 
pusinky. Napadlo sněhu a dětem nastaly 
nové radosti. Chlapci Vaculovičovi na 

sáňkách jezdili z kopečka u Mokrušova 
domu i s Tomáškem.

Tolik vyprávění mutěnického rodáka, 
ř íd íc í ho uč i te le ,  pana F r ant išk a 
Vaculoviče, pozdější ho kronikáře 
Mutěnic. Byl synem Matěje, mladšího 
z bratrů Vaculovičových.

P ř e š l a  z i m a ,  p ř i š l o  j a r o  r o k u 
1853 a Masarykovi se stěhovali z Mutěnic 
zpátky do Hodonína.

Ing. Jaroslav Mihola

Školství

Každé srdce má své jméno

Do naší základní školy přišla nabídka ze 
ZŠ a MŠ Ježov, zda se nechceme zúčastnit 
celostátní výtvarné soutěže Každé srdce 
má své jméno – pokus o rekord – vytvořit 
co nejdelší řetěz spojený z jednotlivých 
srdcí z nejvíce míst v České republice.

Po konzultaci s vedením školy a paní 
učitelkami, které vyučují výtvarnou 
výchovu, jsme se dohodli, že se této 
celostátní akce zúčastníme, a to všechny 
třídy naší základní školy, od přípravné 
třídy až po 9. ročník.

Nikdo z nás tehdy netušil, jak časově 
i finančně bude náročná realizace tohoto 
projektu. Nejdříve jsme museli sehnat 
velké kar tony, lepenku, krabice, ze 
kterých žáci druhého stupně vyřezávali 
srdce o velikosti metr krát metr (docela 
velký formát, který byl podmínkou). 
Příprava podkladů srdcí zabrala několik 
hodin výtvarné výchovy. Děkujeme 
vedení školy, které nám k tvorbě srdcí 

zakoupilo potřebný pracovní a výtvarný 
materiál. 

Žáci ve třídách pracovali ve skupinkách. 
Nejtěžší bylo vymyslet a domluvit se, co na 
srdíčku bude vyobrazeno. Vyhlašovatel 
zadal téma na zpracování Svět kolem 
nás (minulost, přítomnost, budoucnost). 
Pro tvorbu si žáci mohli vybrat jednu 
z výtvarných technik - kresbu, malbu, 
koláž nebo grafiku.

Některé žáky více oslovilo téma covidu, 
jiní zase malovali něco z minulosti, po 
čem se jim stýskalo, jak a s kým trávili 
svůj čas, další nezapomněli poděkovat 
záchranným složkám za péči a pomoc 
v této nelehké době, mezi náměty se 
dostala i smutná situace na Ukrajině. 

Celému projektu jsme se věnovali 
v hodinách výtvarné výchovy po dobu 
dvou měsíců. Zúčastnilo se ho všech 
303 žáků naší školy a vytvořili jsme 
124 srdcí. V polovině dubna jsme výsledky 
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vystavili na hlavní chodbě v naší škole. 
Ani jeden výtvor se nepodobal druhému. 
Žáci si mohli navzájem prohlédnout své 
práce. Byla to pestrá plejáda nápadů, 
ukázka kreativity našich žáků. Srdce ve 
škole přišel natočit kameraman pan Žilka. 

Krásným zakončením našeho školního 
projektu před odvozem srdcí do Ježova 
byl nápad vytvořit happening. Co to je? 
Happening je určitá forma setkání, někdy 
se označuje jako umělecké vyjádření, 
které se rozvíjí náhodně při účasti jak 
umělců, tak diváků. Počasí nám tento 
den přálo. Žáci vynesli srdce ze školy 
a položili je na trávu na hřišti před školou 
do tvaru srdce. Všichni (vedení školy, 
učitelé, žáci) jsme si hodinu hráli, tvořili 
na hřišti před školou ze srdcí několik 
obrazců. Celá akce byla nahrávána 
dronem, který vlastnil a koordinoval pan 
Osička. Manželům Osičkovým děkujeme 
za krásnou fotodokumentaci a upravené 
video.

Vyhodnocení soutěže proběhlo porotou 
4. května v brněnské vile Löw-Beer. 
Soutěž podpořila i Česká kardiologická 
společnost Brno. Potom přišlo do naší 
školy oznámení, že v kategorii starších 
žáků porota ocenila zlatem teenagery ze 
Základní školy Mutěnice. Vítězné srdcem 
pod názvem Srdce smrti vytvořili žáci 
naší 8. třídy Patricie Miklicová, Michaela 
Pavková a Jiří Balaštík.

Co oni sami řekli o své v ýtvarné 
práci? „Naše srdce znázorňuje anděla 
strážného, který spolu s mrtvými odchází 
ze světa. Vedle anděla jsou zobrazeny 
známé osobnosti, které zemřely během 
pandemie covidu a nemohly mít takové 
poslední rozloučení, jaké by se patřilo. 
Inspirovaly nás pr ázdné kostely. 
Když v televizi vidíte na pohřbu jen 
nejbližší rodinu, je to velmi smutné.“ 
Samozřejmě žáci byli z ocenění nadšeni, 
velmi gratulujeme a děkujeme jim za 
reprezentaci naší školy.
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V úter ý 24. května bylo v Ježově 
slavnostní vyhlášení této celostátní 
soutěže, i my jsme byli přítomni. Našim 
žákům vítězného srdce byly předány 
diplomy a věcné ceny.

ZŠ Ježov se opravdu se v tento den 
zapsala do České knihy rekordů. Na 
ježovském hř išti a oválu kolem něj 
leželo 863 srdcí, každé v rozměru jeden 
krát jeden metr. Pomohli mu k tomu 
žáci z padesáti osmi škol z celé České 
republiky. Naše mutěnická škola přispěla 
do řetězce právě 124 srdci, metry. Řetěz 
srdcí organizátoři přesunou v září do 
Prahy, kde bude k vidění v prostorách 
vybrané historické zahrady v rámci 
českého předsednictví Evropské unie.

Závěrem bych chtěla poděkovat 
všem, vedení školy za mater iální 

a organizační podporu, že jsme se 
tomuto projektu mohli naplno věnovat. 
Učitelkám, které výzvu přijaly, a hlavně 
žákům, kteří se s chutí a elánem do této 
celostátní výtvarné soutěže zapojili. 
Manželům Osičkovým, panu Žilkovi za 
videodokumentaci projektu.

Co říci závěrem? Kdo rád kreslí, maluje, 
tvoří, vyrábí, ten nezlobí. Já dodávám: 
,,Musí to bavit!“

Bylo zajímavé sledovat práci žáků 
ve skupinách, vnímat a hodnotit jejich 
myšlenky, názory, jak si umí naslouchat, 
spolupracovat, protože to byl opět pokus 
po dvou letech covidových omezení 
o návrat do starých časů. Kdo chtěl, 
tvořivosti si užíval plnými doušky. 

Mgr. Markéta Labudová
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Zápis do prvních tříd

V dubnu letošního roku jsme ve 
škole opět přivítali budoucí prvňáčky 
u zápisu do prvních tříd. Během jarního 
kurzu Předškoláček se děti seznámily 
s prostředím školy, vyzkoušely si, jaké je 
to sedět v opravdové školní třídě, v lavici, 
hlásit se o slovo a pracovat s paní učitelkou 
z „velké“ školy. Ukázalo se, že děti jsou 
z mateřské školy velmi dobře připravené 
a mají osvojeny základní pracovní návyky. 
Proto k zápisu přišli budoucí školáci 
většinou s radostí a očekáváním.

Ve třídách byly připraveny různé kartičky, 
geometrické tvary, barevné kostky, psací 
potřeby…vše, co mohly paní učitelky 
s dětmi využít k tomu, aby se ukázalo, 
co umí zcela samostatně a s čím je ještě 
třeba pomoci. A co by měl předškolák 
zvládnout? Měl by znát své jméno i jména 
rodičů a sourozenců, vědět, kde bydlí, 
měl by poznat barvy, geometrické tvary, 
poznat první písmenko slova, porovnat 
třeba puntíky na dvou hracích kostkách, 
vědět, co je vpravo a vlevo, před, za. 

Také by měl dokázat roztleskat slovo na 
slabiky. Nejvíce se ale paní učitelky těšily 
na písničky a básničky, které si pro ně děti 
připravily. A protože bylo u zápisu plno 
šikovných předškoláků, bylo do prvních 
tříd zapsáno 43 dětí.

 U některých dětí se rodiče rozhodovali, 
zda by nebylo lepší zvolit cestu odkladu 
školní docházky o jeden rok. Někoho 
k tomu vedly problémy logopedické, někdo 
viděl u svého dítěte sociální nezralost, 
problémy se soustředěním a pozorností. 
V jejich rozhodování jim pomohla rada 
odborníků v PPP Hodonín.  Nakonec bude 
mít OŠD 12 dětí, z nichž 11 nastoupí do 
přípravné třídy, kterou naše škola zajistila 
i pro školní rok 2022/2023. 

Přejeme všem budoucím prvňáčkům, 
aby se jim ve škole dařilo a našli si spoustu 
nových kamarádů. Prvního září se s nimi 
těšíme na shledanou!

Jitka Olexová

Další stupeň vzdělávání

Zápis do pr v ní  t ř ídy je  jedním 
z významných mezníků v životě dětí. 
Dalším z nich je přechod na střední školu 
či odborné učiliště, kde bude pokračovat 
další etapa vzdělávání žáků, kteří úspěšně 
dokončili devítiletou docházku na základní 
škole.

V letošním roce jsme měli v devátých 
ročnících celkem 35 žáků. Všichni z nich 
se dostali na školu, kterou si vybrali 
pro další studium. Osm z nich půjde na 

některé z gymnázií, dalších osm bude 
navštěvovat odborná učiliště v různých 
oborech: kuchař – číšník, kadeřník, 
zedník či mechanik motocyklů. Zbývajících 
19 žáků se dostalo na střední odborné 
školy, které jim umožní získat pozici 
na trhu práce po absolvování těchto 
oborů: stavebnictví, technické lyceum, 
ekologie a životní prostředí, cestovní 
ruch, vinohradnictví, elektrotechnika IT, 
elektrická trakce, strojírenství (CAD a CAM 
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systémy), oděvnictví, grafický design, 
obchodní akademie, ekonomické lyceum, 
zdravotnické lyceum, praktická sestra 
a sociální činnost. 

Dále nám odchází jedna žákyně z 5. 
ročníku na taneční konzervatoř a jedna na 
víceleté gymnázium do Hodonína. Dva žáci 
„fotbalisti“ odcházejí na ZŠ U Červených 
domků v rámci sportovního oddílu. 

Všem žákům, kteří udělají od září další 
krok na cestě za vzděláním, přejeme 
hodně štěstí, školních i osobních úspěchů 
a naplnění představ o jejich profesním 
životě.

Jitka Olexová

Školní ples

Tak jako každoročně, i v letošním 
školním roce, se žáci devátých tříd 
těšili na „svůj velký den“, kdy budou na 
školním plese uvedeni do společnosti 
dospělých. I letos se od nich očekával 
poměrně náročný úkol, a to nacvičit 
tanec polonézu, jímž bývá školní ples 
tradičně zahajován. Nebylo na co čekat, 
bylo třeba začít s přípravou. Všichni se 

zapojili, domlouvali si taneční dvojice, 
oblečení, výzdobu sálu, cvičili taneční 
kroky…a v tom chvatu zapomněli na 
jednoho hráče, kter ý vše ukončil – 
covid. Byl zrušen lednový termín plesu, 
únorový, nakonec bylo datum plesu 
stanoveno na 14. května. Do té doby se 
epidemická situace natolik zlepšila, že 
byla zrušena všechna opatření a ples se 
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mohl uskutečnit jako „květinový bál.“ 
Pořadatelem akce se tradičně stal Klub 
rodičů při ZŠ a MŠ Mutěnice.

V předvečer se konala generální 
zkouška, kam se mohli přijít podívat 
všichni, kteří nemířili druhý den na ples.

A pak nastal tak dlouho očekávaný 
den D. Sobota 14. května se opravdu 
v ydař ila.  Den zář il  všemi jar ními 
barvami, jak se na květen sluší, sál byl 
krásně vyzdoben a všichni slavnostně 
naladěni dychtivě očekávali příchod 
hlavních aktérů, žáků 9. tříd. 

A už znějí první tóny hudební skladby 
a polonéza začíná. Dívky září v krásných 
bí lých šatech a chlapci jsou téměř 
k nepoznání v modr ých kalhotách 
a bílých košilích s motýlkem. Jejich 
ladné taneční kreace diváci dychtivě 
sledují a hledají „toho svého“ na 

parketu. Konec tance je korunován 
bouřlivým potleskem. Pak v rychlém 
sledu přichází představení tanečních 
párů, tance s rodiči a učiteli, dámská 
volenka, losování tomboly… a pak už 
konečně volná zábava. K tanci i zábavě 
hraje oblíbená skupina Los Playboys.

I když byl školní ples uskutečněn 
v neobvyklém ročním období, letošní 
deváťáci i jejich rodiče si odnesli krásné 
zážitky, na které nikdy nezapomenou.

Ke zdár nému průběhu celé akce 
přispěli všichni, kteří se na přípravě 
podíleli. Velký dík patří vedení školy, 
sponzor ům, učitelkám I .  Vachové 
a B. Prátové za nacvičení polonézy 
a  o s t a t n í m  u č i t e l ů m ,  r o d i č ů m 
i samotným žákům. 

Mgr. P. Lacinová
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Littner 2022

V pondělí 30. května jsme vyrazili na 
školní výlet, který byl spojený s terénní 
výukou přírodopisu a zeměpisu. Naším 
cílem byla turistická základna Littner 
nedaleko Bzence-Přívozu. Všichni jsme se 
těšili, protože se jednalo o dvoudenní akci 
s přespáním v dřevěných chatkách. 

Po příjezdu na nádraží jsme se vyzbrojeni 
repelenty, velkými svačinami a s „plnou 
polní“ vydali hledat náš cíl. Cesta byla 
místy náročná díky písčitému terénu 
a dlouhá, protože jsme chvilkami bloudili. 

Po příchodu na základnu jsme se šli 
ubytovat a doplnit energii vydatným 
a dobrým obědem. Odpoledne jsme se 
zabavili sportovními aktivitami. Někteří 
hráli volejbal, někteří ping pong a jiní fotbal. 
V areálu byla i trampolína a workoutové 
hřiště, které jsme také hojně využívali. 
Zdejší bazén jsme bohužel nevyužili ke 
koupání, přesto jsme v něm občas smočili 
nohy, když jsme lovili míč, který do něho 
spadl v zápalu hry.

Pozdní odpoledne jsme se věnovali 
přírodě. Vyrazili jsme do okolí hledat Žilkův 
dub a snažili jsme se najít i nějaký hmyz 
a brouky na náš přírodopisný výzkum. Ještě 
než se setmělo, jsme dostali za úkol vyrobit 
a umístit pasti na lapení dalších vzorků. 

Po chutné večeři nás čekal večer plný 
zábavy. Učitelé si pro nás připravili hru 
zvanou Aktivity, kdy jsme museli pomocí 
pantomimy, kreslení a slovního popisu 
hádat správná slova. V zápalu soutěže se 
zábava neobešla bez vykřičených hlasivek 
a slovních přestřelek mezi jednotlivými 
týmy.

Po náročném dni jsme se odebrali do 
postelí, přesto někteří z nás ještě dlouho 
do noci nemohli zamhouřit oči.

Druhý den nás po snídani čekal další 
úkol, určit, co jsme to předchozí den 
vlastně nasbírali a ulovili. S pomocí atlasů 
a rad paní učitelky přírodopisu se nám to 
nakonec podařilo. K našim úlovkům patřili 
například chrobák lesní, chrobák jarní, 
mnohonožka nebo stínka obecná.

Pobyt byl zakončen dobrým obědem, po 
kterém jsme se vydali na zpáteční cestu. 
Ta nám tentokrát utekla mnohem rychleji, 
protože se nám podařilo najít kratší trasu 
k vlakovému nádraží. 

Domů jsme si naštěstí nepřivezli žádná 
zranění ani klíšťata, zato jsme si přivezli 
hlavu plnou hezkých zážitků a vzpomínek.

Kolektiv žáků 6. A a 6. B
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Z mimoškolní činnosti

V  j a r n í c h  m ě s í c í c h  p ř i p r a v i l y 
vychovatelky pro děti ze školní družiny 
několik společných akcí, kromě společné 
akce ve třídě družiny to byl prázdninový 
velikonoční výlet do Lednice a v závěru 
měsíce dubna nocování ve školní družině.

Od dřeva k loutce
V závěru měsíce března pozvaly 

paní vychovatelky do družiny manžele 
Janečkovy, které znaly děti už z MŠ, kam 
jezdívají se svými loutkovými pohádkami. 
Všechna oddělení ŠD se zúčastnila 
projektového dne Od dřeva k loutce. 
Tentokrát si s dětmi povídali o tom, jaké 
druhy loutek při svých vystoupeních 
loutkoherci používají, povídání o dřevě 
bylo doplněno také ukázkou tvorby 
loutky marionety a pak už přišlo na 
řadu i samotné tvoření dětí. Každé 
z dětí si vyrobilo jednoduchý dřevěný 
přívěšek a všichni si také vyzkoušeli 
práci s řezbářskými dlátky, a tak nám 
třídu zdobí i společně vyrobený dřevěný 
obrázek.

Velikonoční prázdninový 
výlet do Lednice
Na zelený čtvrtek jsme společně s dětmi 

ze všech oddělení oslavili svátky jara tím, 
že jsme navštívili náš nejkrásnější zámek 
na jižní Moravě, zapsaný na seznamu 
UNESCO, Lednici na Moravě.

Mnozí z nás již tento zámek navštívili 
se svými rodiči, prarodiči anebo dnes 
poprvé s námi.

Naše kroky nejprve vedly do zámecké 
zahrady, kterou jsme si prohlédli, 
prozkoumali její zákoutí a poté jsme se 
odebrali na prohlídku zámku Lednice.  
Průvodkyně dětem vyprávěla o zdejších 
předcích, jejich historii, jak se oblékali, 
stolovali, jaké měli zájmy a jak se o zámek 
starali. Na závěr prohlídky nám byla 
doporučena i procházka na minaret, věž, 
která je součástí zámeckého parku.

Cestou k věži jsme dětem připravily 
malý kvíz o tom, co na zámku slyšely, 
viděly a co z toho si zapamatovaly. Děti 
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pracovaly ve skupinkách a velmi se jim 
při spolupráci dařilo. Bohužel jsme se 
až k minaretu nedostali, neboť v tak 
krásném prostředí čas rychle utíká.

Ke konci naší návštěvy jsme se osvěžili 
zmrzlinou, koupili pár suvenýrů a po 
krásně stráveném dnu odjeli zpět domů.

Čarodějnické nocování 
ve školní družině
Poslední dubnový pátek byla školní 

dr užina svědkem čarodějnického 
reje, kterého se zúčastnilo na 60 dětí. 
Čarodějkám a kouzelníkům zamotal hlavu 
vědomostní stopovací kvíz a tělo protáhly 
sportovní, obratnostní pohybovou hrou. 
Ve spolupráci s místním skautským 
oddílem Jižní kříž jsme využili okolí školy, 
kde se veškeré aktivity odehrávaly. Děti 
si tak mohly vyzkoušet chůzi na chůdách, 
hod na cíl nebo běh v obrových botách. 

V druhé části večera se pak věnovaly 
skautským dovednostem, a to poznávání 
pochodových a mapových značek, stop 
zvířat, typů ohnišť nebo souhvězdí. 

Hlavu jim zamotaly strašidelné šifry 
a ruce neposedné uzly. Závěr večera 
patřil táboráku, na kterém si děti opekly 
špekáčky a také pohádce, kterou vedoucí 
přečetli na dobrou noc. Nechybělo ani 
předání diplomů a odměn za soutěže. 
Ráno pak všechny čekala výborná sladká 
snídaně od kuchařek ze školní jídelny. 
Za pomoc při realizaci akce děkujeme 
vedoucím skautského oddílu Jižní kříž.

Vychovatelky ŠD a ŠK

Vycházka s panem hajným

Na konec školního roku učitelky 
mateřské školy naplánovaly vycházku 
s panem hajným. Touto akcí byl ukončen 
celoroční projekt Rok zvířat, který byl 
zaměřen na poznávání přírody, zvířat 
a světa kolem nás. Bezprostředním 
kontaktem a pozorováním př írody 
se děti mnohému naučily. Zábavnou 
a hravou formou jsme chtěly dětem 
ukázat, jak je př íroda pro člověka 
důležitá a jak se k ní musíme chovat.

Pan hajný Petr Šťastný, který pracuje 

pro Lesy ČR, s. p., nás př ivítal na 
okraji lesa v oblasti Zbrod. Po přivítání 
a představení svého povolání si s dětmi 
povídal o tom, co vše se v lese nesmí 
a z jakého důvodu. Poté jsme se vydali 
na vycházku lesem. Na každém kroku 
jsme objevili něco zajímavého. Les 
jsme postupně vnímali všemi smysly. 
Ochutnali jsme lesní jahody i česnek 
a kdo si netroufl ochutnávat, poznal je 
podle vůně. Zahlédli jsme malé žabky, 
kobylky a jiné broučky, porovnávali 
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v zrost lé duby i  malé semenáčk y, 
seznamoval i  se s  r ů zný mi dr uhy 
lesních rostlin, stromů i hub a důkladně 
prohlíželi své okolí, zda nezahlédneme 
nějaké další lesní zvíře. A když jsme 
byli opravdu tiše, slyšeli jsme zpívat 
kosa, bzučet komára a ševelit listí ve 
větru. Na zpáteční cestě nám pan hajný 
př iblí žil práci dřevorubců. Pomocí 
speciálních nástrojů nám ukázal, jak 
se měří a připravují velké klády pro 
odvoz na pilu. 

V ychá zk a  s e  v š e m mo c l í b i l a . 
Doufáme, že jsme v dětech vzbudili 
zájem o př írodu. Něk teré se nám 
přiznaly, že v lese nikdy nebyly, a to je 
velká škoda. Dopolední vycházku jsme 
ve školce zakončili společným zpěvem 
písniček, ve kterých vystupují zvířátka.  

Lenka Trávníková

Kultura

Ameriky mezi sklepy 

V sobotu dne 7. května 2022 se na 
amfiteátru Pod Búdama uskutečnil první 
ročník charitativní akce s názvem Ameriky 
mezi sklepy. Jednalo se o nezvyklé spojení 
slováckého folklóru krojů, hudby, vína, 
vinohradů a vinných sklepů s folklórem 
americkým. Silnými vozy, motorkami, 
pivem, dobrým jídlem, oblečením ve stylu 
pin up a hudbou zlatých 50. let.

Sjelo se zde celkem asi 150 historických 
i moderních aut a cca dvě desítky 
motoc yklů amer ické v ýroby. Ty to 
soutěžily ve č t y řech kategor iích. 
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O NEJ veterána srazu, o NEJ moderní vůz 
srazu, o NEJ motorku srazu a o NEJ stroj 
srazu napříč kategoriemi. Těm nejlepším 
bylo odměnou 5l vína místního vinaře 
v lahvi, kterou slováckými motiv y 
pomalovala mutěnická malérečka Lenka 
Hodesová. Odhadovaná návštěvnost 
přesáhla dva a půl tisíce lidí, hlavně 
rodin s dětmi, kteří se rovněž zapojili do 
diváckých soutěží.

Na akci vystoupili:
• dětská Cimbálová muzika Fanynka 
a Verbíři z Mutěnic, DFS Mašlička a Súček 
pod vedením Jany Ševčíkové

• král rock and rollu Elvis Presley v podání 
Rosti Pechouška

• se siláckou show František Šebek alias 
Silák Franta, nástupce legendárního 
Franty Kocourka

• ukázku startu a chodu motoru BIG 
BLOCK s kompresorem předvedla fa 
Muscle cars Slovakia

• svůj cestopis Pionýrem po Route 
66 přednesl mutěnický rodák a cestovatel 
Radek Skočík

• večer nebe rozzářil slavnostní ohňostroj 

• československými hity do brzkého 
rána roztancovala návštěvníky zlínská 
kapela Sára

• programem provázeli moderátoři Tomáš 
Císař a Přemysl Rozehnal

Akci podpořili:
Obec Mutěnice, SDH Mutěnice, Moto 

Mutěnice, Časopis Chrom a Plameny, 

Army Raiders LE, Black Dogs LE, ACC 
Brno, Tour de Morava, American Classic 
cars CZ, ŠMÍD Winery, LUNAPARK Jan 
Nový, Božislav Žilka ml. a mnoho dalších.

Pořadatelé:
Rodiny Rozehnalova, Hodesova, Rylkova 

a Brožovičova. Dále Marek Ištvánek, 
Tomáš Císař, Milan Mráz ml., Radek 
Skočík, Jitka Skočíková, Radek Koutník, 
Vlastimil Novotný, Lenka Dohnálková, 
Jakub Balaštík, Zdeněk Hejduk. 

Největší devizou podniku je fakt, že se 
lidé z Mutěnic spojili pro dobrou věc a po 
dlouhé „covidové pauze“ udělali něco pro 
radost sobě i ostatním. Výtěžek z akce byl 
věnován malému Tomáškovi z Mutěnic, 
čtyřletému chlapci trpícímu autismem. 
Akce důstojně representovala naši obec, 
nelze opomenout ani její ekonomický 
přínos. 

Pro všeobecně pozitivní ohlasy se 
pořadatelé rozhodli Ameriky mezi sklepy 
v budoucnu zopakovat. Za tímto účelem 
bude založen obecně prospěšný spolek 
Tour de Morava Mutěnice. 

Za pořadatele
Přemysl Rozehnal
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Akce kulturní komise 

Dětské odpoledne
Kul t ur ní  komise ve  sp olupr áci 

s  a g e n t u r o u  D i s k o p r o d e t i . c z 
zorganizovala v sobotu 28. května 
2022 od 16,00 hodin dětské odpoledne 
plné her, tanečků, soutěží. V programu 
vystoupily a s dětmi tančily pohádkové 
postavy, vlk Jen počkej, kačer Donald, 
Ironmann a Mimoň. Po zatančení se děti 
s každou pohádkovou postavičkou mohly 
vyfotit. Této možnosti využívaly v plné 
míře za pomoci rodičů nebo doprovodu, 
který malé děti provázel. 

Hojně byla využita i možnost koupě 
různých cukrovinek, popcornu nebo 
malých hraček, které nabízeli přítomní 
stánkový prodejci. Téměř dvouhodinová 
zábava se vydařila, potvrdila to i účast 

téměř dvou stovek dětí, s asi stopadesáti 
členným doprovodem. Za to, že své děti 
na tyto akce přivádí, chci jménem kulturní 
komise rodičům poděkovat. V plánu 
komise je ještě zorganizovat divadelní 
představení pro děti v kulturním domě. 
O termínu bude komise včas informovat.

Koncert dechové hudby
V neděli 12. června se v letním areálu 

Pod Búdama uskutečnil tradiční nedělní 
koncert dechové hudby. Pozvání přijala 
dechová hudba Boršičanka z Boršic 
s kapelníkem Jiřím Dohnalem. Kapela 
zahájila svou činnost v roce 1968 a od 
té doby se vypracovala ve špičkovou 
moravskou dechovou muziku. Svědčí 
o tom vystoupení v televizních pořadech, 
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na významných akcích v republice a řada 
zahraničních zájezdů.

V programu koncertu zazněly známé 
skladby od skladatelů Václava  Maňase, 
St anis l a v a  P ě n č í k a ,  B l ah osl a v a 
Smišovského a dalších. Výborně zněly 
i orchestrální skladby zpestřené skvělými 
sólisty. Vynikající má kapela i zpěvačku 
a zpěváky- Marii Luňákovou, Jiř ího  
Dohnala a Pavla Trávníčka.

Padesátka přítomných milovníků 
tohoto hudebního žánru odcházela 
spokojena, výborná nálada publika 
se přenesla i na hudebníky, kterým se 
výborně hrálo a zpívalo. Pan kapelník 
vysekl poklonu publiku, cituji: „Tak dobře 
sa nám už dlůho nehrálo..!!“  Kulturní 
komise děkuje divákům za účast a kapele 
za opravdu výborný kulturní zážitek. Další 
konání této konkrétní akce musí nová 
kulturní komise zvážit.

Vladimír Trávník

Rozhovor v parku

V parku na lavici
k pyšné holubici

přisedla si vlaštovka.

Holka, víš, já jsem pohádková,
Popelce večer třídím hrách!

To já jsem jenom papírová,
však když foukne vítr,

jsem pořád na cestách …

E.G.M.

Báseň
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Prakiáda

Pr akov ý klub Mutěnice poř ádal 
28.5.2022 již dvacátý druhý ročník 
mistrovst ví republiky ve spor tovní 
střelbě z praku. Do Mutěnic se sjelo 
52 střelců z celé republiky a Slovenska. 
Závod se konal ve dvoře restaurace 
Mutěnka. 

Počasí nám přálo, a tak dva nejlepší 
střelci nastříleli z 30 možných bodů 
všech třicet. Dalších pět střelců 29 bodů 
z třiceti. Po rozstřelu skončil jako první 
Michal Daniš z Karlových Varů. Druhý 
Láďa Truhlář z Březové u Sokolova a třetí 
David Ryzý z Brna.

V ženské kategorii skončila na prvním 
místě Melánie Danišová, na druhém 
místě mistryně Evropy z Anglie Anička 
Dušková a třetí byla Pavlína Hiblerová.

Stří lelo také 9 amatérů a 11 dětí. 
V každé kategorii si první tř i střelci 
odnesli krásné poháry. Všechny děti 
dostaly zlaté medaile. Byl to krásný 
závod, kde se všichni dobře bavili. Škoda 
jen, že amatérů a dětí z Mutěnic je málo. 
Možná příští rok se rozrosteme o pár 
dětí, které tento sport začíná bavit.

Děkuji všem kamarádům a známým, 
kteří mně pomohli s organizací závodu. 
Už se těšíme na další závod, který bude 
13.8.2022 v Dolní Lhotě u Klatov.

Sportu zdar a praku zvlášť.

Za prakový klub Mutěnice
Petr Dohnálek
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Setkání stárků

V sobotu 11. června se po dlouhých 
tř inácti letech uskutečnilo setkání 
mutěnských stárků. Všichni přítomní 
stárci se zúčastnili slavnostního průvodu, 
ať už v krojích nebo v civilu. Letošní 
stárci dovedli průvod k Amfiteátru pod 
Búdama, kde si všichni stárci společně 
zazpívali na nástupu. Moderování se 
ujal pan Milan Mráz, který průběžně 
vyhlašoval přítomné stárky. Nejstarší 
znání stárci jsou z roku 1947, ale nejstarší 
přítomná stárka  stárkovala v roce 
1958 a je jí paní Ludmila Havlíková roz. 
Hodesová. Moderátor pořadu vyzýval 
přítomné stárky k příchodu k podiu, kde 
jim po položení několika otázek předali 
letošní stárci pamětní list a skleničku, 
aby měli hezkou památku na tento den. 
Každé skupině stárků potom zahrála 

dechová hudba Skaličané sólo. 
Stárci připravili pro všechny přítomné 

také skvělé občerst vení v podobě 
guláše, grilované kýty nebo klobás. 
Samozřejmostí byl také vinný bar a na 
osvěžení limonáda nebo pivo.

K tanci a poslechu do večerních hodin 
hrála dechová hudba Skaličané, kterou 
později vystřídala Neoveská cimbálová 
muzika. 

Podle reakcí přítomných bylo setkání 
velmi vydařené a sklidilo velký úspěch.

Ještě jednou moc děkujeme obci za 
podporu a všem stárkům za účast. 
Těšíme se na další setkání a doufáme, 
že tentokrát bude po deseti letech tak 
jak bývalo zvykem. 

Stárci 2022
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Skaut

Organizace v obci

Stejně, jako se blíží ke konci školní rok, 
končí pomalu i ten skautský. Na letošní 
jsme se velmi těšili, protože jsme po 
téměř dvou letech mohli zcela normálně 
a skoro bez omezení skautovat. Rok 
2021 jsme ukončili tradičně – předáváním 
Betlémského světla, které jsme rozdávali 
nejen v Hodoníně na náměstí, ale 
také jsme ho roznesli do domácností 
v Mutěnicích. V lednu jsme se pak spolu 
s charitou zúčastnili Tříkrálové sbírky. 
Ani v únoru jsme nezaháleli, neboť 
Mutěnice napadla strašidla. Požádali 
jsme tedy o pomoc všechny odvážlivce 
a díky nim a šifrovací hře se nám povedlo 
strašidla zahnat. A pak už vysvitlo 
sluníčko a vylákalo nás z klubovny 
ven – v březnu jsme se jeli podívat do 
klubovny v Ratíškovicích a její návštěvu 
jsme spojili s pomocí místním skautům 
– společně jsme uklidili kousek lesa, ve 
kterém jsme stále ještě nacházeli zbytky 
nepořádku po loňském tornádu, a také po 
neukázněných návštěvnících. Za odměnu 
jsme si šli zaplavat do bazénu, kde jsme 
potrénovali plavecké dovednosti. A pak 
už nás čekala jedna velká výzva – spolu 
s hodonínskými skauty jsme se pustili 
do chystání závodu pro děti od první do 
páté třídy. A co o něm napsala jeho hlavní 
organizátorka a členka našeho oddílu 
Adéla Němečková?

Závod vlčat a světlušek je výchovný 
n á s t r o j ,  k t e r ý  p o m á h á  r o z v í j e t 
dovednosti, které jsou potřebné pro 

orientaci v dnešním světě. Zároveň 
dochází k poznávání jiných oddílů 
a za pomoci symbolického rámce se děti 
ponoří do aktivit snadněji.

Jakožto malý oddíl jsme se vrhli na 
novou výzvu. Udělat ZVAS!!!  Sestavili 
jsme tým a přípravy na závod byly 
v plném proudu. Od čtení si pravidel 
až po vymyšlení konkrétních aktivit 
a stanovišť. Den D přišel náhle, ani 
jsme se nestačili otočit, už jsme byli 
v Hodoníně na skautském městečku. Po 
srazu s vedoucími jsme se hned vrhli 
na práci, jako postavení party stanu, 
příprava materiálů a rozdělání ohně. 
Pak všichni šli na své určené místo, kde 
měli stanoviště. Děti postupně vybíhaly 
podle vylosovaného pořadí. Po cestě 
jich potkalo spoustu dobrodružství, kde 
musely ukázat své dovednosti v orientaci, 
fyzičce, první pomoci, vyhledávaly co 
nejvíce informací, procvičily si logické 
uvažování, zabalily se na jednodenní 
výpravu, poznávaly zvířátka ve svém 
přirozeném prostředí, a také si ukuchtily 
sami skvělý ovocný salát.  

Nejdůležitějším prožitkem je poznávání 
nových kamarádů a navázání kontaktu 
mezi oddíly, proto se náš tým snažil 
jak bodový systém, tak i program tomu 
uzpůsobit. 

Téma sv. Jiří, které zvítězilo, bylo velmi 
tematické, jelikož jsme závod pořádali den 
před svátkem sv. Jiřího tedy 23.4. Tímhle 
symbolickým rámcem jsme děti seznámili 
se samotnou legendou. Vyvrcholením 
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závodu se stal boj s drakem, kdy děti 
z oddílů měly za úkol společně draka 
skolit.

Do krajského kola z Jižního kří že 
postoupila modrá a černá šestka, která 
tvořila jednu soutěžní družinu.

Krajské kolo se pořádalo v Jevišovicích, 
tedy kousek od našeho letního tábořiště, 
a pro děti bylo velkým zážitkem, neboť 
mohly porovnat své síly a znalosti s dětmi 
z celého kraje. 

Konec dubna patřil oslavám čarodějnic, 
k terou jsme uspoř ádali  společně 
s družinou Základní školy Mutěnice. 
Pro děti jsme připravili nejen kvízovou 
stezku, ale také spoustu pohybových 
aktivit. Děti si vyzkoušely také skautské 
dovednosti jako vázání uzlů, poznávání 
souhvězdí nebo šifer. Společně jsme si 

opekli špekáčky a pak už jsme se uložili 
k vydatnému spánku v prostorách družiny. 
Nechyběla ani pohádka na dobrou noc.

Jako velký úspěch bych ráda zmínila 
také účast našich starších členů na 
mezinárodním setkání skautů Intercamp 
ve Francii, kam odjeli na začátku června. 
Toto každoroční setkání letos proběhlo 
v areálu muzea v přírodě Ecomuséé 
d ´A l s ace  ( U ng e r she im ,  A l s a sko) 
a zúčastnili se ho skauti ze sedmi zemí 
Evropy. Kromě České republiky zde 
mělo své zastoupení i Polsko, Německo, 
Nizozemsko, Belgie, Francie a dokonce 
i evropské oddíly USA. Od roku 1967 se 
země střídají v pořádání akce. Hlavním 
posláním Intercampu je navázat přátelství 
mezi skauty napříč národy. Díky této akci 
naši skauti poznali i další nová místa. Po 
cestě tam navštívili například Königsee, 



32          Letní zpravodaj

Vadůz a Kostnici nebo Basilej. V každém 
z těchto míst měli krátkou poznávací 
zastávku. Účastníkům se na akci velmi 
líbilo, procvičili si angličtinu, poznali 
zajímavá místa a nalezli nové kamarády. 

Rok 2022 je pro nás důležitý také díky 
oslavám našeho střediska – 100 let 
skautingu v Hodoníně. K tomuto výročí 
jsme si nadělili velkou dávku akcí. 
Spolu s nemocnicí TGM v Hodoníně 
pořádáme akci 100 za 100, kdy bychom 
spolu s dalšími dobrovolnými dárci 
rádi darovali 100 l kr ve a to hlavně 
v měsících květen – září. Vedle toho také 
probíhá hra po Hodoníně, kde se můžete 

dozvědět zajímavosti z historie skautingu. 
Vydáváme také podcasty s významnými 
skautskými osobnostmi. V září nás pak 
čeká výstava „Zažij skauting“ pořádaná 
ve spolupráci s Masarykovým muzeem 
v Hodoníně. Více o oslavách naleznete 
na webových stránkách našeho střediska 
Přátelství Hodonín 

https://hodonin.skauting.cz/. 
Teď už nezbývá nic jiného, než společně 

oslavit konec skautského roku a vydat se 
na náš další letní tábor, protože prázdniny 
již klepou na dveře!

Za oddíl Jižní kříž
Šárka Komínková a vedoucí

XIV. ročník otevřených sklepů se vydařil 

Sobota 24. dubna letošního roku byla 
dnem konání XIV. ročníku Dne otevřených 
sklepů v mutěnických Búdách. Je to už 
tradiční akce ve vinařském kalendáři na 
Moravě a po letech covidových uzávěr 
se konal v původním dubnovém termínu.

Do Mutěnic za vínem př ijelo na 
2 300 návštěvníků, milovníků tohoto 
ušlechtilého nápoje. Je to po roce 
2017 druhá nejvyšší návštěvnost.

Otevřený sklep mělo tento den 41 vinařů 
a ohlasy na jednání, pohostinnost i kvalitu 
vín byly tradičně kladné. Návštěvníkům 
se u nás líbí sklepní areál Búd, oceňují 
to, že všechny otevřené sklepy se dají 
obejít pěšky a ještě se při tom zastavit 
v restauraci, př ípadně ve stáncích 
k občerstvení nebo se podívat do okolí 
z naší rozhledny Vyšicko.

Protože ubytovací kapacity v Mutěnicích 
zdaleka nepokryjí zájem účastníků, 
je proto zajišťován svoz ubytovaných 
z okolních obcí, a to od Šardic až po 

Velké Bílovice, Kobylí až například po 
Hodonín. Tento svoz jezdí tři autobusové 
linky. Poslední dobou je však velký 
problém sehnat dopravce. To potvrzují 
i organizátoři z okolí. Velké dopravní firmy 
jako BORS, ČSAD a podobné tyto služby 
vůbec nenabízí z důvodu nedostatku 
řidičů.

Na závěr je potřeba vyslovit velký 
dík všem zúčastněným vinařům, jejich 
rodinným příslušníkům či pomocníkům 
při obsluze návštěvníků Dne otevřených 
sklepů přímo ve sklepích. Dále organizátor 
akce, spolek Búdy Mutěnice, děkuje 
obecnímu strážníkovi Františkovi Dubinovi 
za pomoc při organizaci stánkového 
prodeje a dopravní situace v okolí 
amfiteátru. Věříme, že situace dovolí 
v příštím roce uspořádat jubilejní patnáctý 
ročník této tradiční vinařské akce.

Vladimír Trávník
předseda spolku
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Sokol

Máme tady léto, konečně!
Čas letí jako voda a máme tady konec 

školního roku. S ním přicházejí tolik 
vytoužené prázdniny, teda aspoň pro 
naše nejmenší. My dospěláci to zase až 
tak neřešíme, protože máme starostí až 
nad hlavu během celého roku. Ale nejen 
prací je živ člověk, tak pojďme se trochu 
poohlédnout za tímto pololetím. 

Ukliďme přírodu
Členové T. J. Sokol Mutěnice se v sobotu 

2. 4. 2022 zúčastnili celostátní akce 
„Ukliďme přírodu“. Navzdory mrazivému 
větru a chladu se sešla skupina čtyř 
dospělých a tří dětí a vyčistila okolí školy, 
hřiště, cesty na Větřák a spodní cesty 
kolem skládky. Kromě spousty plastů, 
papírů a roušek jsme v křoví objevili 

i pneumatiku, podušku ze sedačky, velké 
kusy pěnové izolace a polystyrénu.

Kdo má potřebu vláčet tyto věci do polí 
a pohodit u cesty, je nám záhadou.

MUDr. Jarmila Zámečníková

Otevření beach volejbalového hřiště
V sobotu 11. 6. 2022 bylo oficiálně 

otevřeno beach volejbalové hřiště, které T. 
J. Sokol Mutěnice vybudovala v sousedství 
fotbalového hřiště Pod Búdama. Kurt 
samotný byl v provozu již od května 2021, 
ale protože v té době platila ještě některá 
kovidová opatření a chybělo zázemí, které 
bylo dokončeno až na podzim, odsunuli 
jsme oficiální otevření až na letošní jaro. 

Po slavnostním zahájení následoval 
turnaj smíšených dvojic v plážovém 
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volejbalu. Přihlásilo se pět smíšených 
a jedna ženská dvojice a za slunného 
dne byly na kurtu k vidění urputné boje, 
odvážné zákroky, ale hlavně radost 
ze hry. Vítězný pár Mirek Bělohlávek 
s dcerou udolal ostatní dvojice trpělivou 
a vyrovnanou hrou. Beach volebalové 
hřiště jsme budovali s myšlenkou, že 
nebude sloužit pouze členům T. J. Sokol, 
ale všem zájemcům o tuto krásnou hru.

Srdečně tedy zveme všechny, kdo by 
si chtěli zahrát nebo jenom vyzkoušet 
ten pocit, kdy se nohy boří do teplého, 
jemného písku.

Informace o volných termínech a přístupu 
na hřiště na telefonu 732448361.

Jaroslava Šupová

Stolní hokej – Šprtec 
Náš šprtcový oddíl toho opět zažil za 

posledního půlroku spoustu. Výraznou 
novinkou je například účast na soutěžích 
Českého svazu stolního hokeje. V praxi to 
znamená: noví soupeři, nová místa a noví 
přátelé. Opět jsme se zúčastnili soutěže 
2. ligy a momentálně už máme všechny 

zápasy odehrány. 
V červnu chystáme dosud největší turnaj 

pořádaný v Mutěnicích. Tzv. „kvartál“ 
se koná pouze čtyřikrát do roka. Již teď 
můžeme říct, že účast nebude malá. 
Nezůstáváme však pouze u hokeje 
stolního. Nedávno jsme všichni navštívili 
i mezinárodní hokejový zápas v Hodoníně. 
Šlo o zápas Česko-Švédsko hráčů do 
osmnácti let. Byl to vzrušující a zábavný 
zážitek. 

Máte-li zájem vyzkoušet si stolní hokej, 
přijďte, budete vítáni každé pondělí a  
pátek od 17 do 19 hodin v Ponorce. Stále 
nabíráme nové hráče jakéhokoliv věku!

Přijďte se pobavit, nehrajte u počítače, 
hrajte s námi!

Marek Švéda

V čer vnu ještě proběhl „T-mobile 
olympijský běh“ (reportáž příště), který 
pořádáme pravidelně pro děti ZŠ. 

Vzhle dem ke  s t á le  pr obí haj íc í 
rekonstrukci tělocvičny nám zcela odpadl 
kroužek volejbalu. Aerobik našel útočiště 
na Kulturním domě, kde se úspěšně 
zabydlel. Dalo by se říct, že se všichni 
těšíme na dokončení stavebních prací, 
abychom se mohli vrátit do nových prostor 
místní tělocvičny. 

Už teď si dovolím pozvat děti na kroužek 
volejbalu, kroužek stolního hokeje a nově 
Vám nabídneme kroužek stolního tenisu 
pro děti od 1. do 3. třídy. Jednotlivé 
informace budou ke všem kroužkům 
k dispozici ve škole, na nástěnkách 
v jednotlivých třídách. 

Hezké léto plné sluníčka, pohody 
a odpočinku Vám všem za SOKOL přeje 

Tomáš Mičola
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CM Fanynka zaujala v Brně 

Připomenutím si jména již nežijícího 
vynikajícího umělce Jaroslava Juráška, 
jehož umění a osobnost jsou pilířem 
přehlídky dětských a mládežnických 
lidových muzik, byl zahájen 7. ročník 
soutěže cimbálových muzik Střípky 
Jaroslava Juráška, konané ve dnech 21. 
a 22. května 2022 v Klubu Univerzity 
obrany na Šumavské v Brně. Odborná 
porota na základě zaslaných informací 
a nahrávek navrhla předem osm lidových 
muzik a dva náhradníky, kteří se soutěže 
krajského formátu zúčastní. Přehlídka 
se koná každé dva roky a je určena 
výhradně pro lidové muziky složené ze 
žáků základních a středních škol a učilišť, 
výjimku mohou tvořit dva členové. Každá 
muzika vystupuje s patnáctiminutovým 
soutěžním programem, ve kterém se 

snaží vyzdvihnout co nejzajímavější 
zpracování lidové písně se zřetelem 
na charakteristické prvky zvoleného 
regionu. Vybrali jsme si pro své soutěžní 
vystoupení písně Tá mutěnská silnica, 
Mašíruju na Francúza, Stojí Kača, Pod horú 
jatelinka a Chodili chlapci.  Pod vedením 
Františka Bravence, který v muzice hraje 
na violu, vynikla i sóla na jednotlivé 
nástroje, nejvíce bylo oceněno paní 
porotkyní Magdalenou Múčkovou sólo na 
cimbál v provedení Katky Bohůnové a ze 
zpěváků největší potlesk a obdiv sklidil 
desetiletý Kája Bohůn, který byl zároveň 
nejmladším primášem v tomto ročníku. 
Adélka Hubalíková a Beátka Konečná 
hrály s velkým soustředěním a jak jinak 
– všechny skladby naprosto zpaměti. Bez 
těchto nadějných houslistek by cimbálka 
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neměla ten pravý šmrnc.  Výjimkou mezi 
dětmi, ovšem organizátory z FS Jánošíček 
povolenou, byl dospělý basista Karel 
Bohůn, který se současně se svými 
dětmi učí souborové hře na tento velký 
nástroj. Dětského basistu se totiž ještě 
nepodařilo vychovat.  Odborná porota 
si dělala poznámky u všech soutěžících, 
aby mohla podané výkony mládežnických 
muzik spravedlivě posoudit a vyhodnotit. 
A nebyl to, věru, lehký úkol, vybrat 
mezi nejlepšími tři opravdu nejlepší. 
Hodnotícího semináře s odborníky se za 
nás zúčastnili František a Kája. Pozorně 
poslouchali, jaké chyby jsme udělali 
a čeho se do budoucna vyvarovat. 
Jediné, co bylo vytknuto, že muzika 
má hlasité „zadky“ a je potřeba trošku 
ubrat, aby lépe vynikly housle,  obligát 
má stát o krůček vzadu.  Zpěv a intonace 
v pořádku. Před vyhlášením výsledků 
jsme si říkali, jak by bylo krásné zahrát si 
následující den na koncertě vítězů v sále 
Kultrurního centra Semilaso v „Krpoli“. 
Všechny zúčastněné muziky podaly 
vynikající hudební výkony, ale místa 
mohou být udělena jenom tři, taková 
jsou pravidla soutěže, takový je status. 

V letošním roce však byla poprvé v historii 
přehlídek udělena ještě jedna zvláštní 
cena, a to cena poroty za autentický 
projev. Zatímco první tři místa obsadily 
patnáctičlenné cimbálové muzik y 
brněnských základních uměleckých 
škol, cenu poroty převzala naše malá 
cimbálka, která jim byla plnohodnotným 
soupeřem, a také hvězdou improvizované 
podvečerní besedy u cimbálu. Naši 
muzikanti z Fanynky předvedli, že umí 
zpaměti nejen soutěžní kusy, ale i většinu 
písniček ze všech možných moravských 
i slovenských regionů, oceňovány byly 
zvláště vyhrávky, bezchybná violová 
kontra a dokonalá znalost textů.

Tedy na Koncer tě vítězů, jak byl 
koncert na počest etnografa, zakladatele 
a bý valého uměleckého vedoucího 
a dramaturga BROLNu, „Cardy“ Jaroslava 
Juráška, nazván, jsme si s láskou 
a pokorou opravdu zahráli a to přímo 
v úvodu hlavního programu FS Jánošíček. 
Jeden veliký sen se nám splnil.

Za CM Fanynka 
Jana Ševčíková

Noc Pod Mutěnsků horů 

Vinařský spolek Mutěnská hora vás 
srdečně zve 2. července 2022 na další 
ročník vinařské a kulturní akce Noc 
Pod Mutěnsků horů. V letošním roce si 
můžete zakoupit celodenní vstupenku 
v hodnotě 350 Kč. V ceně vstupenky 
obdržíte degustační skleničku, katalog 
a 20 degustačních kupónů. Pobavit se 
můžete u cimbálové muziky Slovácko 

mladší nebo při večerní zábavě s kapelou 
Corebells. 

V íce infor mací  z j is t í te  t aké na 
facebookov ých stránkách Vinařský 
spolek Mutěnská hora. Těšíme se na 
vaši návštěvu.

Za spolek Mutěnská hora
Marek Ištvánek
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Mažoretky Dejna postoupily na mistrovství světa

V  m i n u l é m  z p r a v o d a j i  j s m e 
informovali, že naše mažoretky DEJNA po 
dvouleté covidové pauze konečně čekají 
soutěže. Tam, kde mažoretky sezónu 
2020 skončily, tam sezónu 2022 začaly.

Podhostýnský pohár se konal 12. 3. 
a skupina děti získala bronz, kadetky 
a juniorky si přivezly stříbro. Miniformace 
kadetky získaly zlato. Znáte ten pocit, 
kdy po vystoupení ztichne celá hala? Tak 
přesně tenhle úžasný okamžik si naše 
kadetky užily.

Úspěšnou kvalif ikaci v ybojovaly 
mažoretky 30. 4. v Bystřici pod Hostýnem 
se zlatými medailemi na krku, a to 
všechny skupiny. Zajistily si tak účast na 

Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu, 
které pořádala asociace IMC 28. 5.  na 
sportovním centru Želva v Dubňanech. 
Zde mažoretky DEJNA opět ovládly 
parket, jak tomu bylo na kvalif ikaci 
v Bystřici p. Hostýnem. Posbíraly vesele 
zlaté medaile a zajistily si tak postup 
na Mistrovství světa v Polsku, které se 
bude konat 24. 8. - 28. 8. 2022 v Opole. 
Předtím si ještě mažoretky odskočí na 
Světový pohár mažoretek Grand Prix, 
které se koná 25. 6.  v Telči na náměstí 
Zachariáše z Hradce.

O prázdninách budou mažoretky 
odpočívat s rodinami na dovolených. 
Těsně před Mistrovstvím světa čeká 
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Žofka pro nejmenší dál sdružuje děti a jejich rodiče

Také  ve  dr uhé m p olo le t í  r ok u 
2021/22 se pravidelně scházeli rodiče 
nejmenších se svými dětmi v prostoru 
RC Žofka. Společně si hráli, tvořili, učili 
se a zkoušeli nové věci a hlavně sdíleli 
společnou radost, rodinné zkušenosti 
a osobní prožitky. Žofka pro nejmenší tak 
už 10 let stvrzuje pravidlo, které říká, že 
sdílená radost je dvojnásobná a sdílená 
starost je poloviční. Během jarní vlny 
neštovic, nekončících nachlazení a viróz 
dětí pomohlo toto sdílení a ujištění 
druhých rodičů, že bude líp, uklidnit 
nejednu ustaranou maminku.

Marie Ilčíková

holky soustředění mažoretek, které bude 
od 7. do 12. 8., a jako každoročně se koná 
na Ječmínku v Osvětimanech. Zde budou 
holky cvičit, soutěžit, relaxovat a také 
nacvičovat slavnostní nástup tzv. defilé, 

které je úvodním vstupem na Mistrovství 
světa. Tak držme holkám pěsti, ať se 
v tom světě předvedou a uloví i medaile.

RC Žofka
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Vinohradnictví a vinařství

Situace ve vinicích na jaře a počátkem léta

Zimní období přežily vinice, co se mrazů 
týká, bez úhony. Jak je však poslední 
roky obvyklé, chyběla vláha, sníh nebo 
aspoň déšť. V jarním období tento trend 
pokračoval. Průměrný úhrn srážek se 
pohyboval pod 50% dlouhodobých 
statistik.  Trochu naděje přinesly deště 
v měsících květnu a červnu. Ale i tento 
„příděl“ nestačil aspoň částečně snížit 
několikaletý vláhový deficit, který u nás 
trvá. Dovolím si tvrdit, že Mutěnice, 
Čejkovice, Hovorany, Čejč, možná ještě 
pár dalších obcí patří k místům na 
Moravě, možná v celém Česku, kde se 
srážkový stín projevuje snad nejvíce. Už 
i v 11 km vzdáleném Hodoníně prší více. 
Je proto potřebné s vodou hospodařit 
velmi rozumně.

První vývojová fáze révy vinné, tzn. 
rašení, proběhla bez problémů. Počasí 
nepřálo škůdcům jako svilušky, roztoči, 
ba ani chorobám, protože noci byly 
chladné, dešťové srážky žádné. Mám na 
mysli především peronosporu a padlí. 
Těmto chorobám svědčí kombinace 
sucha, tepla dostatečné množství srážek. 
Teploty splňovaly tuto potřebu, ale srážky 
nedosáhly potřebných hodnot. Ranní 
teploty se pohybovaly do 15 st. celsia. 
Situace se změnila začátkem června, 
kdy napršelo a tlak této choroby začal 
být vážný. Bylo nutné ihned ošetřovat 
systémovými přípravky typu Prosper, 
V ivando a podobné.  Po odk větu 
i kombinovat se sírnatými přípravky. 
Nebezpečí peronospory zatím nehrozilo, 
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avšak nebylo dobré tuto nemoc révy 
podcenit a preventivně proti ní ošetřovat 
aspoň kontaktními přípravky např. 
Folpan, Follow, po odkvětu hroznů 
samozřejmě použít i systém, např. 
Pegaso, Melody Combi.

Období květu počasí přálo, vinice 
odkvetly relativně v krátkém čase. To 
je pro další vývoj hroznů a očekávanou 
úrodu vždy dobře. Hrozny se vyví jí 
stejnoměrně a ošetřování proti chorobám 
má pak stejný účinek i na jednotlivé 
bobulky. Určitě si každý vinař všiml, že 
napadení méně vyvinutých bobulí je 
vždy pravděpodobnější. Tak ať se Všem 
daří tuto problematiku boje s chorobami 
ve vinicích během vegetace zvládnout 
a sklízet krásné, zdravé hrozny. Jedině 
zdravá surovina je základ k výborným 
vínům.

Dalším faktorem kvalitních vín je 
mladá, zdravá a dobře udržovaná vinice. 
Určitě si každý, kdo prochází, projíždí 
naše viniční tratě všiml, kolik mladých 
výsadeb se během posledních dvou let 
objevilo. Je to z hlediska rozvoje vinařství 
v Mutěnicích jediná správná cesta. 
Některé jsou vysázeny na pozemcích, 
které již několik let nebyly obdělávány, 
další takové jsou připraveny k dalším 
výsadbám. Stoupl i počet mladých lidí, 
kteří si vybrali vinařství jako hlavní zdroj 
obživy. Samozřejmě, že se na tento krok 
museli připravovat mnoho let dopředu. 
Tento krok je vícegenerační záležitost. 
Pozemky měli  v rodině nebo je koupili 
ještě v dřívejší době. 

A nyní se dostávám k problematice, 
kdy bude chtít mladý člověk začít vinařit, 
nemá pozemek a chce si ho koupit.

Snaha některých zastupitelů, aby se při 
prodeji několika desítek arů postupovalo 
formou dražeb a nabídek, „vyšroubovala“ 

ceny obecních pozemků k zemědělské 
činnosti do zcela nesmyslných hodnot. 
Mladý člověk patřící k tzv. střední třídě, 
nemá šanci si pozemek za současných 
cen koupit! Samozřejmě, že těchto cen se 
rychle ujali spekulanti a majitelé ze všech 
končin republiky a nabízí své pozemky za 
těchto cenových podmínek. Jeden příklad 
v trati Úlehle, kde 16 arový pozemek byl 
už vloni nabízen za cenu 590 000 Kč. 

Další kapitolou jsou ceny pozemků 
a sklepů či búd ve sklepní lokalitě Pod 
Búdama. Tyto si mladý člověk, který chce 
začít vinařit, nic nezdědil nebo nevyženil, 
tak nemá na to, aby si takovou nemovitost 
mohl pořídit. Proto vidíme, že se Pod 
Búdama pohybují lidé, pro mutěňáky 
neznámí, ale vinaři to nejsou…Mám 
obavy, že se blíží konec drobných vinařů 
v Mutěnicích.

Vladimír Trávník
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Sport

Vážení spoluobčané a spor tovní 
nadšenci, 

k r átce bych chtěl  touto cestou 
poděkovat hlavně rodičům, kteří své 
děti vedou ke sportu, k fotbalu zvláště. 
Všichni z nás určitě ví, že v dnešní době 
není jednoduché, jak z časových, tak 
z f inančních důvodů, cokoliv dělat. 
Dříve bylo samozřejmostí, že na všechna 
sportovní utkání odvážel mladé fotbalisty 
autobus. Mělo to velkou výhodu, protože 
všichni byli pohromadě a při cestování si 
užívali zábavu. Bohužel dnešní doba je 
jiná. Většina z nás vozí své děti na utkání 
vlastními dopravními prostředky a na 
vlastní náklady. Protože se nám podařilo 
udr žet početnou skupinu mladých 
fotbalistů ročníků 2010 až 2014, bude 
možné do budoucna připravit dobrý 
základ pro naše A mužstvo. K tomu je 
ovšem cesta ještě dlouhá a bude k ní 
potřeba i podpora rodičů a hlavně zájem 
našich dětí.

V letošním roce se po dlouhé pauze 
způsobené pandemií, odehrálo několik 
mistrovských utkání a turnajů. Na všech 
dětech jde vidět obrovský posun, co se 
herního provedení týče. Pro některé děti 
je práce v kolektivu složitější, a proto je 
pro děti vhodné, aby se více zapojovaly do 
kolektivních sportů a kroužků. Navíc, když 
jsou obklopené technologií dotykových 
telefonů a nejmodernější elektronikou. 
Proto budeme velmi rádi, pokud se k nám 
přidají další zájemci. Dveře jsou pro 
všechny otevřené. V dnešní době fungují 
kategorie pro všechny věkové skupiny. 
Přihlásit své děti můžete do fotbalové 
školičky, která je pro děti od 4 do 6 let, 
případně do mladší či starší přípravky pro 
děti od 7 do 12 let. 

Přejeme všem našim hráčům, aby si 
užili letní prázdniny a načerpali sílu do 
nové nadcházející sezóny. Sportu zdar.

za tým trenérů Marek Ištvánek 

Fotbal

P ř i  hodnocení  pr ávě končící ho 
fotbalového ročníku by nás měla naplňovat 
radost, jelikož se soutěže konečně 
po dvou zrušených sezónách dohrály. 
Bohužel jsme si v uplynulé sezóně příliš 
radosti neužili. A-mužstvo se sice celkem 
brzy zachránilo v krajském přeboru, ale 
výsledky v posledních zápasech jara, 

kdy jsme si vesměs připisovali prohry, 
nás znovu uvrhly do smutku. Nedařilo se 
ani staršímu dorostu a starším žákům, 
tedy dvěma kategoriím, ve kterých se 
rozhoduje, zda mužstva i s jejich mladšími 
kolegy postoupí, zůstanou ve stejné 
soutěži nebo sestoupí. Po odstoupení 
jednoho celku z každé soutěže jsme 

Hodnocení ročníku
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Starší přípravka FK Mutěnice

totiž obsadili nelichotivá poslední místa. 
Pro dorosty to znamená jistý sestup, 
kdy v příští sezóně budeme mít opět po 
třech letech jenom jeden dorost. Žáci na 
svůj verdikt ještě čekají. Za normálních 
okolností by sestupovali, ale jelikož je 
stále větší problém vůbec mládežnická 
mužstva vytvořit, může se stát, že budou 
hrát krajskou soutěž i nadále. Co je ale 
definitivní, je konec ženského družstva 
a to po 19 letech! Pro příští sezónu se totiž 
kvůli nízkému počtu hráček spojujeme 
s FK Hodonín a budeme vystupovat pod 
jejich hlavičkou. I tento fakt dokazuje, 
že zájem obecně o fotbal v Mutěnicích 
upadá. A to je smutné. Bohužel, ale úplně 
nevíme, jak tento pokles zastavit...

Starší i mladší přípravka hrála na jaře 
úplně novou soutěž. Komise mládeže při 
OFS Hodonín totiž pružně reaguje (což 

je chvályhodné!!) na aktuální výkonnost 
přípravek ve snaze zajistit co možná 
nejvyrovnanější soutěže i jednotlivá 
utkání. Proto se po podzimu vytvořily 
tři úplně nové kategorie, a to top, střed 
a základ. Naši kluci a dívky hráli skupinu 
střed, která pro ně byla naprosto ideální, 
i když jsme spíše prohrávali. Nicméně 
porážky až na výjimky nebyly tak velké, 
takže všechny zápasy dávaly smysl. Obě 
přípravky skončily v konkurenci 10-ti 
mužstev na 8. místě a navíc se zúčastnily 
i finálového kola.

Mladší žáci si vedli ve své soutěži 
velmi slušně, byť rozhodující zápas 
o 3. místo v Dubňanech s Rajhradem 
v posledním kole těsně prohráli. Ročník 
2009 je po spojení velmi silný a měl 
by do budoucna produkovat šikovně 
hráče do Mutěnic, Dubňan i Svatobořic. 
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Dařilo se i B-mužstvu mladších žáků, 
kteří v okresním přeboru obsadili krásné 
2. místo. Pozitivní je, že za něj hráli už 
převážně kluci, kteří mohou hrát za 
mladší žáky i v příští sezóně, včetně kluků 

z přípravky, tedy u nás konkrétně Jakuba 
Kunického a Lukáše Komosného. 

Starší žáci byli na jaře bohužel naším 
nejslabším celkem. Na podzim se postupně 
výsledkově i herně zvedali, bohužel na jaře 
to většinou byl zmar a nemohoucnost. 
Jediný jarní bod si připsali v úvodním 
jarním zápase proti Šlapanicím, zbylá 
utkání už skončila porážkou, často i velmi 
vysokou. Bohužel kluci už o fotbal příliš 
zájmu nejeví. Pro ilustraci uvádím, že 
jediným aktivním fotbalistou v končícím 
9. ročníku naší základní školy je Natálka 
Lamáčková, která je ale aktuálně hráčkou 
1. FC Slovácko. Kluk, přestože jich řada 
hrála v přípravkách, už fotbal nehraje ani 
jeden… Převážnou část mužstva tak tvořili 
kluci z Prušánek. 

Mladší žáci Dubňany/Mutěnice

Nová umělá tráva
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Doros tenc i  kopírovali víceméně 
výsledky žáků. Mladší si vedli celkem 
slušně, zvlášť když museli doplňovat své 
starší kolegy, a pak už jim nezbývaly síly 
v mladších. Přesto se umístili ve středu 
tabulky s poměrně vyrovnanou bilancí 
vítězství a porážek. Lukáš Konečný, 
Jirka Kabela, Martin Hrabina a Marek 
Buchta, tedy všichni věkem ještě patřící 
do kategorie mladšího dorostu, si navíc 
už připsali i zápasy a tréninky s áčkem. 
Starší dorostenci trpěli zejména úzkým 
kádrem a častokrát i nezodpovědným 
přístupem řady kluků, kteří jako kdyby 
po sérii porážek ztratili chuť do fotbalu. 
Když vše shrneme, je téměř zázrak, že oba 
dorosty svou soutěž dohrály. Velký díky 
patří trenérům Jarovi Munzarovi, Frantovi 
Grmolcovi a Marku Mokrušovi, kteří celé 
jaro s vypětím všech sil a často bohužel 

i s velkou dávkou přemáhání dokončili. 
Ono totiž není vůbec legrace odjíždět ke 
dvěma utkáním třeba do Boskovic nebo 
Ráječka s vědomím, že ke dvěma utkáním 
máte k dispozici třeba 16 nebo 17 hráčů! 
Z těchto ingrediencí opravdu dobrý guláš 
neuvaříte…

A-mužstvo končí opravdu náročnou 
sezónu, ve které ale uhájili své místo 
v krajském přeboru. Před sezónou nám 
odešlo 6 hráčů v podstatě ze základní 
sestavy, kteří byli nahrazeni vesměs 
mladými hráči od nás a z okolí. A z nich už 
třeba Matěj Balga (Kostice - OP), Ondřej 
Buchta (FK Hodonín - dorostenecká 
divize) a nebo David Bucňák (25 let - V. 
Bílovice - I. B tř.) už u nás dávno nejsou. 
Stejně jako třeba Václav Raisigl, který 
byl u nás jenom na podzim, a pak se 

Starší dorost Dubňany/Mutěnice
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vrátil do Hodonína, se kterým oslavil 
postup do MSFL. Hlavně mrzí konec 
Ondry Buchty, který vlastně u nás ani 
pořádně nezačal… Místo něho jsme 
získali do brány Filipa Leznara z Líšně. 
V průběhu podzimu přišli z Hodonína 
ještě obránce Staňa Koutský, který ale 
do svého zranění odehrál asi 4 zápasy, 
a Patrik Petrucha. Ten naopak vynechal 
celý podzim a i na jaře je spíše zraněný 
než zdravý. V zimě pak přišli z Dubňan 
obránce Jakub Chludil a záložník Dominik 
Hoch. Oba se ale také brzy zranili, takže 
vše zůstalo na asi 12 statečných lidech, 
kteří už u nás byli i na podzim. A to jsme 
v podstatě celé jaro byli bez našeho 
nejlepšího útočníka Marcela Čepila. 
Z výše uvedeného vyplývá, že kluci, kteří 
na jaře hrají, zaslouží spolu s trenéry 
Marcelem Houškou a Jarou Munzarem za 
jaro a klidnou záchranu absolutorium!! 
Přes léto se snad kluci uzdraví, a také 
se nám podaří posílit. Pokud chceme 

hrát v KP důstojnou roli a bavit diváky 
dobrým fotbaelm, tak je to nezbytné! Co 
nás velmi tíží jsou nízké návštěvy, Jediná 
slušná návštěva přišla na jaře při derby 
v Ratíškovicích. Na naše domácí zápasy 
chodilo nejčastěji kolem 100 diváků, a to 
je opravdu málo. 

Ženy se letos umístily na 5. místě 
s mírně zápornou bilancí výher a porážek. 
Ani př i jejich zápasech se nesešlo 
početnější publikum, a to hrály na 
jaře pouze 4 domácí utkání. Bohužel 
se i ženy potýkaly s úzkým kádrem, 
třeba zápas v Holešově odehrály pouze 
v deseti. Proto po skončení sezóny 
nastalo nevyhnutelné. Ženy po 19 letech 
s fotbalem v Mutěnicích končí! Jelikož 
mají ale problémy i ostatní celky v okolí, 
zbylé hráčky se spojí pro příští sezónu 
s Hodonínem a budou hrát pod hlavičkou 
FK Hodonín stejnou soutěž jako letos, 
tedy ženskou divizi. A určitě se nejméně 

Mladší přípravka FK Mutěnice
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A mužstvo 14. místo 28 6 8 14 36:56 26 bodů

Dorost starší 15. místo 27 1 4 22 30:132 7 bodů

Dorost mladší 9. místo 27 11 2 14 74:90 35 bodů

Žáci starší 13. místo 24 2 2 20 21:152 8 bodů

Žáci mladší 4. místo 24 16 2 6 78:38 50 bodů

Žáci mladší B 2. místo 22 16 1 5 89:40 49 bodů

Ženy 5. místo 14 6 0 8 33:34 18 bodů

Přípravka starší 8. místo 7 2 0 5 41:84 6 bodů

Přípravka mladší 8. místo 8 2 0 6 67:113 6 bodů

polovina utkání odehraje na našem 
stadiónu. Takže Mutěnice ženy už ne, 
ale ženský fotbal v Mutěnicích snad ještě 
nějakou chvíli ano!

Závěr
O co méně se nám dařilo na hřišti, o to 

více se dařilo v zázemí. Po dlouholetém 
úsilí se nám podař ilo získat dotaci 
z Národní sportovní agentury, která 
nám umožnila spolu s příspěvkem obce 
Mutěnice (velký dík patří zejména panu 
starostovi Dušanu Horákovi a všem 
zastupitelům!) vyměnit umělý trávník, 
který už nesplňoval podmínky hraní 
a trénovaní. Zbrusu nový koberec (viz 
foto) je již plně funkční a certifikovaný 
a můžeme se tak radovat ze špičkového 
fotbalového zázemí! V sobotu 25. června 
navíc oslavíme s ročním zpožděním 
95 let organizované kopané v Mutěnicích. 

Přijďte si tak užít den ve společnosti 
našich nejmenších (přípravky), žen, mužů 
a také fotbalových legend, které prošly 
v minulosti našimi celky a večer završit 
v amfiteátru při zábavě se skupinou Fair 
play! 

Přestože právě skončená sezóna nebyla 
úplně podle našich představ, je opět 
mojí milou povinností poděkovat všem 
našim fanouškům, trenérům, sponzorům, 
rodičům dětí a vůbec všem příznivcům za 
jejich podporu a přízeň v právě skončené 
sezóně 2021/2022! Zároveň přejeme 
všem mutěnickým občanům v rámci 
možností krásné a bezstarostné léto 
a se všemi se těšíme na viděnou v našem 
krásném fotbalovém areálu! 

Aneb jak praví klasik, nemusí pršet, 
stačí, když kape!

Petr Blaha

Celková bilance ročníku 2021/22 ke dni 14. 6. v číslech:
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16. 03. 2022 František Kučera   91 let
21. 03. 2022 Božena Fuksová  89 let
13. 04. 2022 Petr Balaštík  nedožitých 65 let
18. 04. 2022 Olga Vaculovičová 99 let
19. 04. 2022 Františka Opavská nedožitých 91 let
22. 04. 2022 Marie Skočíková  nedožitých 88 let
23. 04. 2022 František Bíza   80 let
26. 05. 2022 Viktorie Hyclová  86 let
26. 05. 2022 Alois Křiva  nedožitých 79 let
28. 05. 2022 František Janoušek 83 let
30. 05. 2022 Milan Lamač  nedožitých 86 let
03. 06. 2022 Františka Švejbarová 93 let

29. 12. 2021 Anna Turzíková
12. 02. 2022 Adéla Němcová
30. 03. 2022 Nikol Chvátalová
19. 04. 2022 Emily Balaštíková
01. 05. 2022 Alois Esterka
02. 05. 2022 Anna Kunická
21. 05. 2022 Jiří Tvrdík
24. 05. 2022 Viktor Kučí
24. 05. 2022 Aneta Pomajbíková
03. 06. 2022 Adina Bízová
08. 06. 2022  Ondřej Fiřt
13. 06. 2022 David Otáhal

Společenská kronika

Narození

09. 04. 2022
Pavel Hépal, Hodonín

Aneta Zůbková, Masarykova

30. 04. 2022
Tomáš Neuman, Čejč

Petra Mokrušová, Brněnská

07. 05. 2022
Jiří Paulík, Masarykova

Daniela Tomečková, Masarykova

04. 06. 2022
Kamil Blaha, U Obory

Kateřina Štilárková, U Obory

Sňatky

Úmrtí

Marta Balgová, matrikářka
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