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Redakční rada spolu s radou obce a zaměstnanci obecního úřadu 
přejí všem občanům Mutěnic kouzelné vánoční svátky 
plné nádherných zážitků, pohody v rodinném kruhu 
a do roku 2023 pevné zdraví, hodně štěstí a lásky.
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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
v měsíci září proběhly komunální volby 

do zastupitelstva obce. Jako člen nově 
vzniklého sdružení Pro Mutěnice bych 
vám chtěl poděkovat za projevenou 
důvěru, kterou jste do nás vložili. Týdny 
před ustanovujícím zastupitelstvem byly 
velmi náročné, probíhaly diskuze mezi 
jednotlivými stranami a jsem rád, že jsme 
se dokázali shodnout a vytvořit koalici. 
Jako nová strana jsme takto velkou podporu 
nečekali, ale z výsledků voleb dokážu 
vyčíst, že možná i vy jste cítili, že Mutěnice 
potřebují změnu. Věřím, že noví lidé ve 
vedení obce mají co nabídnout. Přicházíme 
s novými nápady, jak posunout Mutěnice 
zase o kus dál.

V současné době se stále seznamuji 
s úřadem, je toho spousta, prosím tedy 
o shovívavost a pochopení, nejde zkrátka ze 
dne na den rozumět veškeré problematice. 
Všechny začátky jsou náročné, ale věřím, 
že se do toho brzy dostanu. Ale teď už pár 
slov k samotnému dění v naší obci.

Během října jsme zkolaudovali Školní 
ulici, starý povrch vozovky byl nahrazen 
novým asfaltem a po celé délce ulice byl 
vybudován chodník. Nejen děti tak můžou 
bezpečně do školy. Dalším projektem, 
který je již v procesu, je vybudování poldru 
pod Oborou. Plánované dokončení se 
předpokládá v měsíci červenci. Na konci 
listopadu jsme předávali Skládku Hraničky 
k rozšíření firmě Rovina stavební a.s. Dále 
jsme se byli seznámit s vedením školy. Paní 
ředitelka nám ukázala novou tělocvičnu 
a zároveň jsme prodiskutovali potřebu 
rozšíření mateřské školky.

Na radě obce jsme projednali rozpočet 
obce na rok 2023, kter ý bude nadále 
potřeba schválit na zastupitelstvu obce, 
které se uskuteční v úterý 20.12.2022. Mimo 
jiné jsme v rozpočtu vyhradili peníze na 
tzv. participativní rozpočet. Ten umožňuje 
občanům obce, zapojit se do rozhodování 
o rozvoji obce. V zimních měsících příštího 
roku máme v plánu uspořádat veřejnou 
diskuzi, kde budou občané Mutěnic 
moct navrhnout, co by chtěli změnit 
nebo vybudovat v naší obci. Tyto návrhy 
budou následně předloženy vedení obce 
k posouzení, zda jsou realizovatelné. 
Vyvrcholením bude hlasování o tom, které 
návrhy obyvatel má obec realizovat. Jedním 
z našich cílů bylo zlepšit vztah obec – občan. 
Myslím, že právě participativní rozpočet 
je jedním z kroků k tomuto cíli. Jedním 
z úskalí spatřujeme ve webových stránkách 
obce, které jsou nepřehledné a zastaralé. 
Proběhne tedy aktualizace jak formy, tak 
obsahu webovek. S tím souvisí také aktivní 
využití aplikace „Hlášení rozhlasu“, kterou 
si budete moci nainstalovat do vašeho 
telefonu. Ta vám umožní mít aktuality 
z obce z první ruky.

Říká se, že co není na internetu, jako by 
nebylo. Od bývalého místostarosty pana 
Mráze jsme převzali facebookový účet 
Obec Mutěnice, kde bychom chtěli aktivně 
informovat občany o dění v obci, dávat 
důležitá sdělení, popřípadě diskutovat 
v rámci slušného chování. Rozhodli jsme 
se také založit účet na Instagramu, kde 
plánujeme prezentovat naši obec, připínat 
pozvánky na akce v obci a ukázat, že i naše 
obec je ve 21. století.
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Zprávy z radnice

Vážení spoluobčané,
čas neskutečně rychle běží a je tu opět 

konec roku, kdy se bilancuje, jaký to 
vlastně rok byl.

Z pohledu radnice a celoroční práce 
obce mně to tady nepř ísluší, tak si 
jenom dovolím vzpomenout akce, na 
kterých už se fyzicky podílí nové vedení, 
ale veškeré přípravné práce a získání 
dotací je zásluha bývalého vedení - pana 
Horáka a pana Mráze.  V plném proudu 
jsou stavební práce na ulici Farní, kde 
se buduje nový chodník, nové osvětlení 
a bude se opravovat a rozšiřovat vozovka. 
Pravděpodobně nás zastaví klimatické 
podmínky, ale i tak bude vozovka sjízdná.

D a l š í  a k c í  j e  r o z š í ř e n í  s k l á d k y 
Hraničky, kde se začala budovat třetí 
a pravděpodobně poslední etapa. Myslím, 
že více informací uvede jednatel skládky 
pan Blaha ve svých příspěvcích.

Místostarosta

Nejsem moc velký řečník, jsem spíše 
posluchač, a jak vidím, napsal jsem toho 
už docela dost. Rád bych vás tedy nakonec 
pozval na tradiční Setkání u jesliček 
25.12.2022, kde si společně zazpíváme 
koledy a oslavíme tak narození Ježíše 
Krista. Ze srdce bych vám všem chtěl popřát 
pohodové prožití doby adventní a krásné 
Vánoce s těmi, které máte rádi. Do nového 
roku nám všem přeji, ať jsme zase o kousek 
lepší lidé než doposud.

Jiří Zálešák 
starosta obce

Na začátku roku budou zahájeny 
práce na vybudování záchytného poldru 
Pod Oborou. Je to stavba, k terá by 
měla v budoucnu sloužit k zachycení 
přívalových vod z horní části obce a tím 
pádem zamezit vytopení samotné obce. 

V době, kdy čtete tento zpravodaj je už 
schválený rozpočet obce.  Jsou tam opět 
zakomponované finanční prostředky jak 
na běžný chod obce, tak i na budování 
nových věcí, se kterými Vás seznámím 
v dalším zpravodaji.

Přeji Vám všem požehnané vánoční 
svátky 

Petr Bíza
místostarosta
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ZO Mutěnice bere na vědomí

XXV./2022Z/2 kontrolu úkolů z minulého zasedání 
zastupitelstva obce

XXV./2022Z/3 zápis z jednání finančního výboru ze 
dne 30.8.2022

XXV./2022Z/24 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

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

XXV./2022Z/4 MPZ obce č. 13/2022 - prodej 
pozemku p.č. 13779 v k.ú. Mutěnice za cenu dle 
znaleckého posudku ve výši 320 880,-Kč p. Čestmíru 
Rozehnalovi, Mutěnice

XXV./2022Z/5 MPZ obce č. 16/2022 - bezúplatný 
převod pozemků p.č. 307/62, p.č. 482/66 a p.č. 
511/8v k.ú. Mutěnice z LV- Česká republika, Lesy 
ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové na LV 
Obec Mutěnice

XXV./2022Z/6 MPZ obce č. 17/2022 - směnu 
pozemků id. 1/2 p.č. 6624/59 v k.ú. Mutěnice (LV 
Marie Štěpánková, Mutěnice) za pozemky p.č. 
11166, p.č. 11167 a p.č. 13255 v k.ú. Mutěnice (LV 
Obec Mutěnice) a doplatek Marie Štěpánkové Obci 
Mutěnice ve výši 171 860,-Kč. vše dle znaleckého 
posudku.

Usnesení zasedání č. XXV. ZO Mutěnice
konané dne 13. 9. 2022 

XXV./2022Z/7 MPZ obce č. 18/2022 - prodej 
pozemku p.č. 6598/1 v k.ú. Mutěnice za cenu 
10 800,-Kč dleznaleckého posudku manželům 
Jurenovým, Mutěnice

XXV./2022Z/8 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene č. HO-001030072991/001-RGV 
mezi Obcí Mutěnice a EG.D, Brno - p.č. 1947/1 v k.ú. 
Mutěnice - příp. NN Holešínský, Búdy

XXV./2022Z/9 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene č. HO-001030074614/001 mezi 
Obcí Mutěnice a EG.D, Brno - p.č. 13780 v k.ú. 
Mutěnice - příp. NN Kubec, Pod Horů

XXV./2022Z/10 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene č. HO-001030074120/001 mezi 
Obcí Mutěnice a EG.D, Brno - p.č. 69/15 v k.ú. 
Mutěnice - příp. NN Sabáčková

XXV./2022Z/11 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene č. HO-001030074005/001 mezi 
Obcí Mutěnice a EG.D, Brno - p.č. 1678/1 v k.ú. 
Mutěnice - příp. NN Zavadil

XXV./2022Z/12 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene č. HO-001040021219/001-RGV 
mezi Obcí Mutěnice a EG.D, Brno - p.č. 13780 v k.ú. 
Mutěnice - úpr. příp. NN Peňák

XXV./2022Z/13 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene č. HO-001030075704/003 mezi 
Obcí Mutěnice a EG.D, Brno - p.č. 9704 v k.ú. 
Mutěnice - příp. NN Janásek, Búdy

XXV./2022Z/14 Smlouvu o zřízení věcného 
břemene č. HO- 014330070689/001-MDP mezi 
Obcí Mutěnice a EG.D, a.s., Brno - pozemek p.č. 



4         Zimní zpravodaj

1730 v k.ú. Mutěnice -příp. NN Svoboda, Jarní, za 
cenu 2000,-Kč bez DPH.

XXV./2022Z/15 Smlouvu o zřízení věcného 
břemene č. HO- 014330064031/001-MDP mezi 
Obcí Mutěnice a EG.D, a.s., Brno - pozemek p.č. 
10463 v k.ú. Mutěnice -příp. NN Marada, Bůdy, za 
cenu 1000,-Kč bez DPH.

XXV./2022Z/16 Smlouvu o zřízení věcného 
břemene č. Mut-1/2022 mezi Obcí Mutěnice 
a Nej.cz, s.r.o. Praha - pozemky p.č. 488/1, p.č. 
489/1 a p.č. 11780 v k.ú. Mutěnice - vedení 
komunikační sítě, za cenu 2016,-Kč bez DPH

XXV./2022Z/17 Smlouvu o zřízení věcného břemene 
- služebnosti inženýrské sítě mezi Obcí Mutěnice, 
Ing. Vojtěchem Markem, Mutěnice a NET4GAS, 
s.r.o. Praha

XXV./2022Z/19 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene č. HO-001030076731/001 mezi 
obcí Mutěnice a EG.D, a.s. Brno - pozemek p.č. 
1808/1 a p.č. 1808/2 v k.ú. Mutěnice - příp. NN 
Pavelka

XXV./2022Z/20 Darovací smlouvu mezi Obcí 
Mutěnice a ZENON, spol s r.o., Nerudova 1121, 
Mutěnice

XXV./2022Z/21 rozpočtové opatření č. 4/2022, 
a to povýšení na straně příjmů o 694500,-Kč 
a povýšení na straně výdajů o 2496000,- Kč. 
Po provedení rozpočtového opatření č. 4 bude 
rozpočet obce Mutěnice na straně příjmů ve 
výši 70 896 900,- Kč a na straně výdajů ve výši 
119 783 700,-Kč.

XXV./2022Z/25 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
mezi Obcí Mutěnice a JESTECH s.r.o., Lužice – akce 
„Modernizace hřiště při ZŠ Mutěnice - vybudování 
sportovní plochy kluziště“

XXV./2022Z/26 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
ze dne 24.11.2020 - PD Přírodní koupací biotop 
Mutěnice mezi Obcí Mutěnice a BAPO s.r.o. 
Rousínov

Zastupitelstvo obce Mutěnice pověřuje

XXV./2022Z/18 radu obce k iniciaci dražby 
2/8 pozemku p.č. 6624/112 v k.ú. Mutěnice, ke 
stanovení maximální ceny při dražbě pozemku 
a k účasti Obce Mutěnice na dražbě

Zastupitelstvo obce Mutěnice rozhoduje

XXV./2022Z/22 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 změny Územního 
plánu Mutěnice v lokalitě vinných sklepů 
severozápadně od zastavěné části obce v lokalitě 
Platové na návrh Ing. Petra Mokruši, IČ 74535862, 
který 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

Zastupitelstvo obce Mutěnice volí

XXV./2022Z/27 paní Janu Ševčíkovou do funkce 
přísedící Okresního soudu v Hodoníně

Zastupitelstvo obce Mutěnice podmiňuje

XXV./2022Z/23 pořízení dílčí změny v rámci 
Změny č. 3 územního plánu Mutěnice úplnou 
úhradou nákladů uvedených v §55 odst. 2, písm. 
f) stavebního zákona jejím navrhovatelem.
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Volby zastupitelstvo obce Mutěnice
Pořadí stran podle počtu získaných hlasů

Zvolení členové zastupitelstva obce Mutěnice

Dušan Horák, MVDr.
SNK a Živnostníci
Radim Holešinský, Ing.
SNK a Živnostníci
Petr Blaha, DiS.
SNK a Živnostníci
Naděžda Horáková, Mgr.
SNK a Živnostníci
Marek Zimolka
SNK a Živnostníci

č. Název okrsek 1 okrsek 2 okrsek 3 celkem mandáty

1 SNK a Živnostníci 2025 2454 2281 6760 5

3 PRO MUTĚNICE - SNK 1166 1601 1235 4002 3

5 NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI A VINAŘI 838 1200 1209 3247 2

2 KDU-ČSL 964 1120 777 2861 2

6 Svobodní 802 774 948 2524 2

4 ODS 462 694 482 1638 1

Milan Mráz
KDU-ČSL
Petr Bíza
KDU-ČSL
Jiří Zálešák, Ing.
PRO MUTĚNICE - SNK
Radim Lamáček, DiS.
PRO MUTĚNICE - SNK
Pavla Froňková, Ing.
PRO MUTĚNICE - SNK

František Ilčík, Ing.
ODS
Marek Ištvánek
NEZÁVISLÝ KANDIDÁTI A VINAŘI
Roman Šmíd, Ing. 
NEZÁVISLÝ KANDIDÁTI A VINAŘI
Jaroslav Brožovič
Svobodní
Jana Ševčíková
Svobodní

č. Okrsek účast

1 Obecní úřad 47,39 %

2 Hasičská zbrojnice 58,37 %

3 DPS 52,51 %

CELKEM 52,76 %

Účast voličů v obci Mutěnice
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Volby senát

Pořadí kandidátů podle počtu získaných hlasů-Senát ČR - 1. kolo

č. jméno, příjmení volební strana okrsek 1 okrsek 2 okrsek 3 celkem

2. Eva Rajchmanová KDU - ČSL + ODS + TOP 09 163 214 146 523

3. Ladislava Brančíková ANO 74 76 104 254

6. Vítězslav Krabička SPD 50 48 77 175

1. Antonín Kuchař STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 32 31 37 100

7. Zbyněk Pastyřík Moravané + MZH 18 41 29 88

4. Lenka Ingrová KSČM 23 21 18 62

5. Ivo Vašíček Piráti 8 25 6 39

č. Okrsek účast 1. kolo účast 2. kolo

1 Obecní úřad 39,01 21,25

2 Hasičská zbrojnice 47,14 21,53

3 DPS 42,47 18,37

CELKEM 42,88 20,37

Účast voličů v obci Mutěnice - Senát ČR

č. jméno, příjmení volební strana okrsek 1 okrsek 2 okrsek 3 celkem

2. Eva Rajchmanová KDU - ČSL + ODS + TOP 09 123 143 93 359

3. Ladislava Brančíková ANO 84 66 90 240

Pořadí kandidátů podle počtu získaných hlasů-Senát ČR - 2. kolo



Zimní zpravodaj       7

ZO Mutěnice bere na vědomí

Ustavující/2022Z/1 zahájení a usnášeníschopnost 
ustavujícího zasedání ZO Mutěnice.

Ustavující/2022Z/2 složení slibu všech členů 
zastupitelstva obce Mutěnice bez výhrad.

ZO Mutěnice schvaluje

Ustavující/2022Z/4 program ustavujícího 
zasedání Zastupitelstva obce Mutěnice

Ustavující/2022Z/6 , aby zastupitelstvo volilo 
pouze jednoho místostarostu.

Ustavující/2022Z/7 uvolněné funkce starosty 
a místostarosty

Ustavující/2022Z/8 způsob hlasování do všech 
funkcí aklamací

Ustavující/2022Z/24 měsíční odměnu 
neuvolněným členům zastupitelstva v souladu s 
§ 72 odst. 2 zákona o obcích a nařízením vlády č. 
318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev 
územních samosprávných celků, v aktuálně 
platném znění, ve výši: člen rady 7954,-Kč, 
předseda výboru, komise: 3978,-Kč, člen výboru, 
komise: 3314,-Kč, zastupitel: 1989,-Kč: a to ode 
dne zvolení do funkce.

Ustavující/2022Z/25 měsíční odměnu pro 
předsedu komise, který není členem ZO ve výši: 
3978,-Kč odměnu pro člena výboru nebo komise, 
který není členem ZO ve výši 500,-Kč / účast 
na zasedání výboru nebo komise a to ode dne 
zvolení do funkce.

Usnesení zasedání Ustavující ZO Mutěnice
konané dne 24. 10. 2022 

ZO Mutěnice rozhoduje

Ustavující/2022Z/3 že se ustavující zasedání 
zastupitelstva obce Mutěnice bude řídit Jednacím 
řádem Zastupitelstva obce Mutěnice ze dne 
28.4.2015.

ZO Mutěnice zřizuje

Ustavující/2022Z/15 3 členný finanční výbor 
a 3 členný kontrolní výbor.

ZO Mutěnice určuje

Ustavující/2022Z/5 jako ověřovatele zápisu Ing. 
Radima Holešinského a pana Radima Lamáčka, 
Dis. a jako zapisovatele pí Annu Prčíkovou

Ustavující/2022Z/11 že rada obce Mutěnice bude 
pětičlenná.

Ustavující/2022Z/19 jako tajemníka finančního 
výboru Ing. Ivanu Davidovou

Ustavující/2022Z/23 jako tajemníka kontrolního 
výboru Annu Prčíkovou

ZO Mutěnice volí

Ustavující/2022Z/9 do funkce starosty Ing. Jiřího 
Zálešáka

Ustavující/2022Z/10 do funkce místostarosty 
obce Petra Bízu

Ustavující/2022Z/12 do funkce 1. radního Marka 
Ištvánka
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Ustavující/2022Z/13 do funkce 2. radního Radima 
Lamáčka, Dis

Ustavující/2022Z/14 do funkce 3. radního 
Jaroslava Brožoviče

Ustavující/2022Z/16 předsedou finančního 
výboru Ing. Pavlu Froňkovou

Ustavující/2022Z/17 jako člena finančního výboru 
Marii Kůrečkovou

Ustavující/2022Z/18 jako člena finančního 
výboru Ing. Zuzanu Pavkovou

Ustavující/2022Z/20 předsedou kontrolního 
výboru Ing. Romana Šmída

Ustavující/2022Z/21 jako člena kontrolního 
výboru Ing. Radima Holešinského

Ustavující/2022Z/22 jako člena kontrolního 
výboru Ing. Radima Ilčíka

Výsledky projednávání, které byly zamítnuty:

Zastupitelstvo obce Mutěnice volí do funkce 
starosty obce MVDr. Dušana Horáka

Skládka Hraničky, spol. s r.o. 

Čistírna odpadních vod a kanalizace

Rada obce Mutěnice jako jediný 
společník v působnosti valné hromady 
společnosti Skládka Hraničky, spol. s r.o. 
na svém jednání 30. 11. 2022 schválila 
na základě předložené kalkulace cenu 
za stočné pro rok 2023. Díky růstu řady 
nákladů, zejména na elektřinu, se cena 
oproti r. 2022 navyšuje o 3,66 Kč bez 
DPH za 1 m3. V loňském roce se cena 
nenavyšovala vůbec a zůstala na úrovni 
r. 2021. Vodné a stočné se ale zdražuje 
napříč celou republikou a výjimkou není 
ani majoritní dodavatel těchto služeb 
na Hodonínku VaK Hodonín, a.s. Ten 
dokonce zvedl ceny o 12,95 Kč bez DPH! 
Rozdíl oproti VaKu Hodonín, a.s., se tak 
navýšil na 19,67 Kč/m3. 

Náklady na vodné a stočné se nám tak 
pomalu a jistě zvyšují a nebude tomu asi 
jinak i v budoucnu. Jsme rádi, že díky 
tomu, že si provozujeme ČOV a kanalizaci 

ve vlastní režii,  přece jen ušetř íme 
občanům nějaké finanční prostředky. Pro 
pětičlennou rodinu při spotřebě 150 m3 
(30 m3 na osobu) se jedná o úsporu na 
stočném téměř 3000 Kč ročně. A to už 
určitě není zanedbatelná částka. 

Opět bych chtěl touto cestou poděkovat 
občanům Mutěnic i f irmám za v drtivé 
většině zodpovědný a vstřícný přístup 
př i zapisování vodoměr ů, fakturaci 
a také př i  uzavírání nov ých smluv, 
které jste v letošním roce dostávali. 
A našim pracovníkům za bezproblémové 
zapisování stavu vodoměrů. Velký díky 
patří všem!
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Mutěnice
včetně DPH (bez DPH)

VaK Hodonín
včetně DPH (bez DPH)

Rozdíl

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

R. 2023: 38,72 (35,20)* 58,39 (53,08) + 19,67 Kč

Srovnání ceny za stočné 
ve vybraných letech v Mutěnicích a ve spol. VaK Hodonín, a.s:

* sazba DPH 10%

Cenové oznámení

Skládka Hraničky, spol. s r.o.,
jako provozovatel kanalizace a čistírny odpadních vod v Mutěnicích, 

oznamuje cenu stočného s účinností od 1. 1. 2023:

Cena bez DPH35,20 Kč/m3
DPH 10% 3,52 Kč/m3

Cena včetně DPH 38,72 Kč/m3

Výše uvedená cena byla schválena jediným společníkem společnosti 
Skládka Hraničky, spol. s r. o. Mutěnice dne 30. 11. 2022.
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Podzimní sázení 
V sobotu 5. 11. 2022 proběhlo sázení 

s t romků u areálu mateř ské školk y 
v Mutěnicích. Akci polupořádal Včelařský 
k rou žek Mutěnice,  Obec Mutěnice 
a ZO ČSV Hodonín z. s., a dále se účastnili 
zástupci SAMu Mutěnice. Pro výsadbu 
byly vytypovány a schváleny dvě lokality. 
První byla zatravněná plocha podél ul. Pod 
Topoly, a dále lokalita souběžná s areálem 
mateřské školky, tělocvičny a ul.Školní. 
Akce se účastnilo asi deset dospělých 
a deset dětí. U první lokality nás překvapila 
náročnost kopání výsadbových jam. Nejprve 
v tom, že byly použity sazenice s balem 
o objemu cca 50l, takže jáma musela 
být poměrně velká. A další překvapení 
čekalo na kopáče při snaze o zarytí rýče. 
Pod povrchem terénu se ukrývaly doslova 
„poklady“ - dlažební kostky, různé kameny, 
betonové zbytky a vrstvy jílu. Takže mnohdy 

musel být použit i krumpáč. Nakonec jsme 
se dozvěděli dle výpovědi pamětníků, že 
zde byl v osmdesátých letech minulého 
století uložen výkopek z rekonstrukce 
průtahu obcí. 

Tady jsme vysázeli 26 ks stromků, a to 
15 ks hlohů, 3 ks kaštanovníku setého, 
5 ks dřínu velkoplodého a 3 ks lísky. 
Sazenice byly s balem (cca 50 l) a o výšce 
min. 2,5m. Stromky budou ještě následně 
opatřeny ochranou proti okusu, opěrnými 
kůly, zamulčováním a v době vegetace 
závlahovými vaky.

Další část výsadby proběhla v lokalitě 
mezi areálem MŠ a záhumenkami za ul. 
Nová. Zde byly podmínky pro zhotovení 
sázecích jam zcela jiné. Jednak v užití 
prostokořenných sazenic, a za druhé šlo 
o bývalé pole, takže žádné překvapení při 
kopání se nekonalo. Tady jsme vysadili 
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jeřáby ptačí, jeřáby břeky, třešně, dřín, 
kdouloň, broskvoně, hrušně, trnky a jabloně 
v celkovém počtu 15 ks. Původní výsadba 
mandloní zde byla rozšířena o další druhy.

A kce by la  z akončena ope čený m 
špekáčkem na školním pozemku.

Všem účastníkům patří velké díky za 
čas a vynaloženou energii. A přejme si, ať 
se stromky ujmou a zpříjemní nám vzhled 
obce a místo pro procházky.

Náklady na sazenice, opěrný materiál 
a chrániče pokryla dotace poskytnutá 
včelařskému kroužku ze státního fondu 

ŽP, pozemky určené pro výsadbu jsou 
v majetku obce.

Cílem akce je zvýšení mikroklimatických 
a hydrologických poměrů dotčené lokality, 
zvýšení biodiverzity, zlepšení pylodárné 
a nektarodárné pastvy pro včely a dále 
poskytnutí kvalitnějšího prostředí pro 
mnoho dalších druhů živočichů, rostlin 
a mikroorganismů.

p. Martin Králík
komise zem. a ŽP

Pozdrav obyvatelům Mutěnic

Milí přátelé, vážení občané, jako 
senátorka za volební obvod č. 79 bych 
vám chtěla poděkovat za vaši podporu 
a hlasy př i volbách do horní komor y 
Parlamentu České republiky. Do Senátu 
jdu s odhodláním hájit zájmy našeho 
Slovácka, každé jednotlivé obce, města, 
ale především Vás, občanů. Vaše starosti 
i obavy mě zajímají a ráda pomůžu tam, 
kde to bude možné. 

V Senátu jsem členkou Senátorského 
klubu KDU-ČSL a nezávislí, pracuji ve 
Výboru pro územní rozvoj, veřejnou 
správu a životní prostředí, v Mandátovém 
a imunitním výboru, dále ve Stálé komisi 
Senátu pro rozvoj venkova, Stálé komisi 
Senátu VODA-SUCHO. 

Těším se na setkání s Vámi. Kdykoliv mi 
můžete napsat na email rajchmanovae@
senat.cz. Ráda se s Vámi setkám i v mé 
senátorské kanceláři v Hodoníně v ulici 
Sadová 1688/1. Sledujte moji práci na 
www.evarajchmanova.cz nebo na mé 
facebookové stránce Eva Rajchmanová, 
senátorka za Hodonínsko a Kyjovsko.
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Zprávy z knihovny

S cestovateli Alenou a Jirkou Márovými 
jsme se vydali na jejich další přednášce 
v Mutěnicích dne 16. listopadu v 17 hodin  
tentokráte na jihovýchod Asie, na jižní 
část Malajského poloostrova. Ačkoli 
se zdá být Malajsie neustále ve stínu 
populárnějšího sousedního Thajska, 
řadí se k zemím s nádhernou přírodou 
a kr ásnými měst y s dostatečnou 
inf r ast r uk turou,  č is t ý mi plá žemi 
a chutným jídlem. Země se rozkládá 
mimo malajského poloostrova také v  
severní části ostrova Borneo, nazývaném 
v indonézštině Kalimantan, kde leží také 
Indonésie a Brunea. Cestovatelé se však 
tentokrát vypravili do poloostrovní části 
Malajsie, v níž  žije téměř 80 procent 
všech jejích obyvatel. Cestou strávili 
také několik hodin v Dubai a po cestě 
zpět zase v sousedním Singapúru. 
Ve video ukázkách jsme se přenesli  
např. do Melaky, bývalé portugalské 
kolonie a města se zachovalou koloniální 
architekturou společně s hindskými, 
čínskými i muslimskými památkami. 
Mohli jsme také obdivovat snímky jedné 
z největších květin na světě - raflésie, 
která roste v národním parku Gunung 
Gading a dosahuje průměru květu až 
1 metr, nebo se podívat na záběr y 
z Cameron Highlands, kde se nacházejí 
obrovské čajové plantáže. Nechyběl 
ani pohled na město Kuala Lumpur,  
prohlídka věží Petronas Towers ze země  
i náhled na toto asijské moderní město  
z ptačí perspektivy. Ač je  Kuala Lumpur 

Knihovna uspořádala cestopisnou přednášku o Malajsii

hlavním městem, vláda Malajsie již 
přesídlila do nově zbudovaného města 
Putrajaya, jehož snímky jsme rovněž 
zhlédli, včetně budovy sídla úřadu 
premiéra. Nemohli jsme si nechat ujít 
ani osvěžení cestovatelů ve vodopádech,  
nebo hudbu původního obyvatelstva  
kmene Orang  Asli, které doposud žije 
v dřevěných  bambusových chýších. 
Mladší posluchače zaujalo koupání slonů 
v řece, kde se mohou společně s majiteli 
slonů koupat za úplatu také turisté. 
A poštěstilo se nahlédnout na dráhu a do 
zákulisí Velké ceny Malajsie. Vtipným 
snímkem nás pan Mára ubezpečil, že 
byl v daný moment jediným vítězem na 
připravených stupních Velké ceny. Všech 
dvaadvacet pozorných posluchačů mu 
nadšeně zatleskalo. Úžasná atmosféra 
panovala od začátku až do konce 
příjemného setkání.

Po ukončení besedy si zájemci mohli 
zakoupit nové stolní i nástěnné  kalendáře 
s Márovými na cestách nebo cestopisnou 
knihu. Na koho se nedostalo, jsou knihy 
ke koupi na www.jirkamara.cz

Renata Nováková
knihovnice
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Názory našich zastupitelů

Vážení spoluobčané,
dovol te mně,  abych Vám za naši 

kandidátku i  za sebe poděkoval za 
podporu v komunálních volbách. Naši 
kandidáti a náš program oslovili voliče, 
což dokazuje počet hlasů, který jsme 
získali. Osobně jsem rád, že jsem mohl 
dělat starostu v Mutěnicích dvacet čtyři 
let, a že na práci, kterou jsem v této 
funkci vykonal, mohu být hrdý. 

Nové vedení obce navazuje na projekty, 
které jsme v uplynulém volebním období 
př ipr avil i ,  což je rozší ření  skládk y 
a výstavba protipovodňových opatření 
za Oborou (zde je dotace schválena). 

Dále jsou připraveny například projekty, 
k teré se t ýkají  ž ivotní ho prost ředí 
– biokor idor z Čejkovic do Mutěnic 
a projekt sídelní zeleně ulic Brněnská 
a Hodonínská, na t y to projekt y jsou 
předjednané dotace.

Novému vedení přeji hodně úspěchů 
při práci pro obec.

Všem přeji pěkné prožití vánočních 
svátků a do nového roku hodně zdraví, 
štěstí,  pracovních úspěchů, osobní 
spokojenosti a rodinné pohody.

MVDr. Dušan Horák

Vážení spoluobčané,
jak už víte, po letošních komunálních 

volbách došlo ke změně ve vedení radnice 
a rady obce. Tomu kroku předcházelo možná 
zbytečné zděšení a panika. Komunální 
politika je kompromisem, kde se každá 
strana či uskupení snaží získat většinu, 
aby mohla dosáhnout svých cílů a slibů. 
Výsledky letošních komunálních voleb 
ukázaly, že velká část z vás si změnu přála. 
Díky generační obměně bylo navíc otázkou 
času, kdy k ní dojde. Z tohoto důvodu jsme 
převzali odpovědnost za zdárné dokončení 
rozpracovaných projektů a zahájení nových. 
V této nelehké ekonomické době bude 
nutné zvážit, které z nich budeme muset 
posunout nebo odložit, případně je úplně 
zrušit. Práce je před námi opravdu hodně. 
Asi největší změnou v činnosti rady je úzká 
a pravidelná spolupráce s předsedy výborů, 

a to kontrolního a finančního, a také kulturní 
komise. Již dříve jsem jako zastupitel 
navrhoval, aby se do různých projektů 
zapojili i ostatní zastupitelé, což by některé 
věci mohlo urychlit. 

Všechno není opravdu tak jednoduché, jak 
se někdy může zdát. I z těchto důvodů není 
možné vyjít každému vstříc s jeho problémy 
nebo požadavky okamžitě. V současné době 
se plánuje modernizace webových stránek 
a systému, který bude sloužit pro občany 
k lepší a rychlejší komunikací s obcí. Již dříve 
jsem upozorňoval, že se můžete obrátit na 
náš facebookový profil Nezávislí kandidáti 
a Vinaři, případně na všechny radní. Kontakty 
na jednotlivé členy rady a zastupitele 
najdete na webových stránkách obce. Jako 
nově zvolený člen rady musím za sebe říct, 
že pokud vydrží optimismus a pracovní 
nasazení, které nová rada obce má, určitě 



14         Zimní zpravodaj

se nám podaří Mutěnice posunout zase 
o kousek dál. Pro naši práci bude potřeba 
zpětné vazby především od vás, občanů 
naši obce. Proto se kdykoliv obraťte s vašimi 
nápady, podněty a připomínkami na radu 
obce, případně na náš facebookový profil.

Závěrem bych se krátce vrátil k letošním 
komunálním volbám. Jelikož zaznělo 
spoustu různých domněnek a polopravd, 
chtěl bych všechny ujistit, že v našem 
jednání nebyl žádný úmysl někoho z vedení 
obce odstranit, ale snaha dělat věci jinak 

a doufám, že ještě lépe, rychleji a levněji. Za 
práci, kterou bývalý starosta MVDr. Dušan 
Horák pro Mutěnice odvedl za své dlouhé 
roky starostování, patří právem poděkovat.

Vážení spoluobčané, chtěl bych vám všem 
popřát krásné Vánoce, hodně štěstí v této 
nelehké době, ale především hodně zdraví 
do dalšího roku. Všechno ostatní je totiž 
naprosto nepodstatné.

Marek Ištvánek
radní obce

Galerie

Vladimír Blahuta

Válečný konflikt na Ukrajině nám přináší 
zprávy o utrpení nevinných lidí a dalších 
válečných útrapách. I život našich rodičů 
a prarodičů, kteří těžké válečné roky 
prožili v době II. světové války přinášel 
osudové příběhy. Válka ovlivnila i život pana 
Vladimíra Blahuty.

Narodil se 26. ledna 1922 v Raškovicích 
v okrese Fr ýdek-Místek. Do základní 
školy chodil již v Praze, kam se rodina 
přestěhovala. Vyučil se v lahůdkářství 
a začal pracovat jako obchodní příručí 
u firmy Ludvík a Bedřich, vinné sklepy 
Praha. Brzy se osamostatnil a již v mladém 
věku si pořídil obchod s koloniálním zbožím. 
Podnikání však brzy skončilo, protože 3. 
června 1942 byl nasazen na nucené práce 
do Německé říše. Pracoval u firmy AEG 
Berlín-Köpenick Schonweide. Umístěn byl 
v táboře Heringsdorf. Ve stejném termínu 
i do stejné továrny přišla nuceně nasazená 
Františka Kubowa z Mutěnic, narozená 23. 

září 1918. Vyrůstala pouze s matkou. Otec, 
který byl polské národnosti, rodinu krátce 
po skončení I. světové války opustil a odešel 
do Polska. Po vychození základní školy 
pracovala jako služebná v různých rodinách, 
krátkou dobu i ve Vídni. V období světové 
války pracovala v rodině lékaře v Novém 
Bydžově v Čechách. Zde ji zastihlo nařízení 
o nástupu na nucené práce pro Německo. 
Měla smůlu v tom, že kdyby v tu dobu bydlela 
v Mutěnicích, tak by pravděpodobně této 
povinnosti unikla.  Z naší obce se týkalo 
pracovní nasazení převážně jenom ročníků 
1921 a 1924. 

V těžkých podmínkách pracovního 
nasazení v továrně vznikala mezi dělníky 
přátelství a vzájemná pomoc. To sblížilo 
i Vladimíra a Františku. Válečné neúspěchy 
Německa, zvýšené nároky na pracovní 
nasazení přinášely čím dál více utrpení. 
Rozhodly se pro riskantní krok a z Berlína 
utéct do vlasti. Po strastiplné cestě se 
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jim to v únoru 1944 podařilo a dostali 
se do Mutěnic. Vladimír tajně pracoval 
v Zahradnictví u Slavíků, ale Františka měla 
smůlu. Došlo na ni udání, a tak skončila na 
půl roku ve vězení v Plzni na Borech. 

Blížil se konec válečných útrap. Nastala 
radostnější doba, a tak ještě krátce před 
osvobozením Mutěnic, se 10. dubna 
1945 slavila svatba manželů Blahutových. 
Po válce se jim narodila dcera Věra a o dva 
roky později syn Vladimír.

Pan Blahuta prošel různá zaměstnání. 
Pracoval jako řidič u Lesostaveb Hodonín, 
v Pekárnách Hodonín a od roku 1955 do roku 
1970 byl vedoucím restaurace v Mutěnicích, 
která v tu dobu byla provozována Spotřebním 
družstvem Jednota. Hospoda pod jeho 
vedením byla velmi populární. Po celý týden 
bývala zaplněná. Hlavně v neděli, která 
byla jediným volným dnem, se odpoledne 
scházela početná společnost. Hospoda 
byla rozdělena na dvě místnosti, v přední 
se hrál i kulečník a karetní hry, v zadní se 

scházeli většinou členové mutěnických 
spolků a odehrávaly se zde i rodinné oslavy. 
Dodnes je dnešní „Mutěnka“ nazývaná 
u starší generace „U Blahutů“. Spolu s ním 
byla zaměstnána i manželka, která zde 
vydržela až do důchodu. 

Po roce 1970 pracoval pan Blahuta i nadále 
u Jednoty ve funkci obchodního referenta 
a po dovršení 60 let odešel do důchodu.

Mimo pracovní povinnosti si našel brzy 
zalíbení v pěstování vinice a výrobě vína. 
Podporoval mutěnickou kopanou, krátce byl 
i funkcionářem. Chodil rád do společnosti, 
se skupinou přátel si rád poseděl u dobrého 
vína, nezkazil žádnou legraci. Kamarádi 
si ho dobírali pro jeho pražský dialekt. 
Říkali o něm „Pražák z Malé Strany, ale z té 
mutěnické“! 

Zemřel 2. března 1997, manželka Františka 
19. července 2007

Petr Plchut, 
s přispěním rodiny Blahutovy.
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Historie

Události obce hodné paměti

500 let
V roce 1523 dostala obec od jejích vlastníků 

pánů z Lípy pečeť s hrozny, která se 
zachovala …

410 let
… na listině z roku 1613

375 let
V roce 1648  po třicetileté válce zůstalo 

24 domů osedlých se 150 obyvateli. Ostatních 
78 domů bylo půstých. Bylo to za dobrého 
pána z Hodonína hraběte z Oppersdorfu. 
Ten se staral bedlivě, aby půstdomy byly 
osazeny novými hospodáři. Také rozdělil 
půsté Kapansko lidem z Mutěnic, Bojanovic 
a Hovoran. Část půstých vinic dal sousedům 
z Dubňan (r. 1690) a půsté Jarohnicko rozdělil 
občanům mutěnským a hovoranským.

355 let
Roku 1668 oprava kostela – pokryt střechou, 

opatřen rouchy a nádobami bohoslužebnými 
a dvěma zvony.

350 let
Roku 1673 dle soupisů Lánských bylo po 

kruté ráně, zasazené našemu vinařství válkou 
třicetiletou, kdy naše vinice byly zpustošeny, 
opuštěny a ladem ležely, bylo obděláváno 
jen 5 achtelů vinohradů a přes sedm měřic 
leželo ladem. (Vojáci révu vykopávali, topili 
s ní a vařili při ní).
325 let
Od roku 1698 dům č. 95 (pozdější kaplanka) 

byl první školou. To do roku 1808.

305 let
V roce 1718  5. dubna založila kněžna Marie 

Anna Liechtenštejnová lokálii, to je sídlo 
kaplana. Působil tu a v kaplance bydlel do 
roku 1808.

235 let
Roku 1788  30. dubna prosil kaplan 

u moravského gubernia za druhého 
duchovního. 23. října konala se v Mutěnicích 
komise, která potřebu tu uznala. Byly tehdy 
k Mutěnicím přifařeny Jarohněvice a Starý 
Poddvorov. Obec tam měla 1208 duší 
a 150 mužů posádky (dragounů).

215 let
Roku 1808 z ap o č ala  s t av ba f ar y 

z cihel z panské cihelny. To na vrchu zvaném 
„Zámčisko“ u kostela.

200 let
V roce 1823 ustanoven kaplanem 

v Mutěnicích J. Vrba (1792 – 1858), pohřben 
ve Znojmě. Byl to jeden ze synů kronikáře 
Františka Vrby, který psal rodinnou kroniku 
za léta 1757 – 1847.

195 let
Roku 1828, 10. července bylo velké krupobití, 

poté velká nouze a nedostatek.

185 let
Roku 1838 byl vykraden kostel.

180 let
V roce 1843 25. března vyhořela celá 
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Hrachova ulice od ohně, který byl založen ze 
msty u Tomáše Ilčíka.

175 let
Roku 1848 na lánu za Servístkama Mutěňáci 

zpěvem a hudbou oslavili zrušení roboty 
a obřadně pochovali karabáč.

170 let
Roku 1853 na jaře se odstěhovala z Mutěnic 

rodina panského kočího Josefa Masaryka 
s tříletým synkem Tomášem a synkem 
Martinem (nar. 11.11.1852) do Hodonína.

150 let
Roku 1873 vystavena škola v zahradě bývalé 

obecní hospody (dříve nemocnice). Vloženy 
v ní památky archeologické a historické 
z Mutěnic.

130 let
V roce 1893 započala výstavba radnice 

(dokončena roku 1896).

125 let
Roku 1898 byl zřízen zdravotní obvod 

a ustanoven lékař.

120 let
Roku 1903 založena byla zde zemská révová 

školka.

105 let
V roce 1918 padl v červnu sníh právě, když 

kvetlo obilí. 28. října vznikla Československá 
republika.

95 let
Roku 1928 budována silnice do Dubňan 

a k Čejkovicícm.

50 let
V roce 1973 zbořena stará budova velkostatku 

pořízená v 16. století.

Vypsal z kroniky Vrbovy rodiny, 
Lamáčkovy rodiny aj.
Ing. Jaroslav Mihola

Školství

Den otevřených dveří

V neděli 11. září 2022 zůstaly dveře naší 
školy otevřené pro žáky, rodiče i širokou 
veřejnost. V tento den proběhlo slavnostní 
znovuotevření tělocvičny základní školy, 
která v průběhu minulého školního roku 
prošla rozsáhlou stavební rekonstrukcí 
za 23 662 570 Kč. Žáci se tak mohou 
v následujících letech těšit na výuku tělesné 
výchovy v nových prostorách. 

Návštěvníci si mohli prohlédnout nejen 

tělocvičnu, ale i školní prostory s třídami 
a odbornými učebnami. Kdo měl zájem, 
mohl usednout do lavic a vrátit se na 
okamžik do svých školních let. Ti nejmladší 
návštěvníci mohli zase prozkoumat, na co 
se mohou těšit, až přijde jejich čas školní 
docházky.

Pedagogové spolu s žáky naší školy 
př ipr avil i  v  jednot l iv ých učebnách 
rozmanité výukové aktivity, kde si mohli 



18         Zimní zpravodaj

Pohybové aktivity v naší škole

Závody na dračích lodích
Na začátku září se žáci 6. - 9. ročníku 

zúčastnili závodu na dračích lodích, 
které každoročně pořádá Veslařský klub 
Hodonín.

Závodilo se v kategorii A (starší žáci) 
a kategorii B (mladší žáci). Mladší žáci 
první závod vyhráli a díky tomu bojovali 
o medaile. Nakonec i po fantastickém 
výkonu skončili na 2. místě z celkového 
počtu 11 týmů. Mladší žáci byli na závodech 
poprvé, a proto je 2. místo krásný úspěch. 
Starší žáci skončili na 11. místě z celkového 
počtu 14 týmů.

S p o r t o v n í  k l á n í  b y l o  s k v ě l e 
zorganizováno, užili si je nejen žáci, ale i my 
tělocvikáři. Mladším žákům ještě jednou 
gratulujeme a už se těšíme na další ročník.

Mgr. Miroslava Chrenková

děti, rodiče i prarodiče vyzkoušet, jak 
probíhá současné vzdělávání s využitím 
nejmodernějších technologií až po zručnou 
práci v keramické dílně, cvičné kuchyni či 
školní zahradě. 

Hojná účast veřejnosti na této akci 
a zájem o školní dění je pro zaměstnance 

školy motivující. Těšil nás také návrat 
bývalých žaků, se kterými jsme mohli 
opětovně rozmlouvat o jejich životě mimo 
školu.

Tak na viděnou… Zase někdy ve škole.

Mgr. Jitka Hamšíková
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Dopravní výchova od teorie k praxi
Každoročně se žáci čtvrtých ročníků 

v podzimním a jarním období školního roku 
věnují přípravě na roli cyklisty v silničním 
provozu. Účastní se dopravní výuky, která 
probíhá v několika blocích. V první části 
žáci se strážníky městské policie probírají 
pravidla pro cyklisty, výbavu jízdního 
kola, dopravní značky a jízdu křižovatkou. 
Ve druhé části si tato pravidla a poznatky 
ověřují prakticky na dopravním hřišti. Děti 
se tak připravují na samostatnou jízdu na 
silnici bez podpory rodičů. Hustota provozu 
na pozemních komunikacích je značná, 
proto je důležité děti dobře připravit. Než 
vyjedou samostatně na silnici, měly by se 
stát zkušenými a zodpovědnými účastníky 
provozu.

Mgr. Jitka Hamšíková

Návštěva plavecké školy
V 1. pololetí tohoto školního roku se žáci 

druhých a třetích tříd od října do prosince 
účastnili plaveckého výcviku v plavecké 
škole Ratíškovice. Každý pátek pro ně měly 
paní lektorky v deseti lekcích připraveny 
disciplíny přizpůsobené dovednostem dané 
skupiny žáků. Cílem výcviku je především 
zbavit žáky strachu z vody, naučit je 
základní orientaci ve vodě, plavecké 
dýchání a řadu plaveckých způsobů, jako 
je znak, kraul, prsa. Výuka byla vedena 

vždy zábavnou formou a doplněna řadou 
pomůcek, které žáci využívali při nácviku 
různých plaveckých technik, skocích i hrách 
ve vodě.

Plavání bylo zakončeno závody a všichni 
žáci dostali odměnu v podobě „mokrého“ 
vysvědčení, které si za zlepšení svých 
plaveckých dovedností i za vítězství nad 
vlastním strachem zaslouží opravdu každý 
z nich. 

Petra Urbánková

Školní kuchyně

Když se řekne školní kuchyně, mnoho z vás 
si jistě představí něco podobného, jako když 
se řekne nemocniční strava. Tradiční česká 
UHO neboli univerzální hnědá omáčka, 
slepené těstoviny nebo lovecká polévka – kdo 
z ní něco vyloví, vyhrává. Za našich mladých 
let tomu tak opravdu bylo, ale od té doby jsme 

se posunuli o kus dál, a tak můžeme nabízet 
a vařit dětem jídla chutná, nová i netradiční.

V naší školní kuchyni pracuje 5 kuchařek 
a 1 vedoucí. Připravujeme svačinky pro naši 
MŠ a 150 svačinek pro žáky ZŠ. Nabízíme 
dětem různé druhy pečiva – celozrnné, 
grahamové, špaldové, žitné s nejrůznějšími 
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variacemi pomazánek, od klasických 
rybičkových a tvarohových až po netradiční 
avokádovou nebo hráškovou. Obědy vaříme 
pro 450 strávníků, z toho pro 50 zaměstnanců 
školy a 35 porcí jde do jídlonosičů pro 
občany Mutěnic. Dva dny v týdnu mají 
děti možnost výběru ze dvou jídel, někdy 
je to pro ně těžké rozhodování. Snažíme 
se vařit z čerstvých a kvalitních suroviny, 
vyhýbáme se polotovarům a zařazujeme 
nové a neobvyklé potraviny, např. bulgur, 
qvinou, pepitky. Mezi nejoblíbenější jídla 
dětí patří třeba špagety, buchtičky s krémem 

a svíčková omáčka. Snažíme vyjít vstříc 
i dětem se zdravotním omezením, intolerancí 
a alergiemi na určité potraviny. Při předložení 
zdravotní dokumentace a po dohodě s rodiči 
připravujeme obědy bezlepkové, bezmléčné 
a taky bezvaječné.

I když je to někdy náročné a kuchařky se 
nezastaví, odměnou je pro nás prázdný talíř, 
poděkování, úsměv. Hodnocení u výdejního 
okénka: „Bylo to výborné,“ vždy potěší.

Jana Zálešáková, 
vedoucí školní jídelny

Vyučování tak trochu jinak

Beseda se spisovatelkou 
Klárou Smolíkovou

Dne 5. října 2022 naši školu navštívila 
spisovatelka a scenáristka komiksových 
příběhů Klára Smolíková. 

Na začátku besedy nám pověděla o práci 
v muzeu a dala nám možnost nahlédnout 
do způsobu tvoření jejích knih. Poté nám 
rozdala pracovní listy s různými zábavnými 
úkoly. Měla pro nás připravené zajímavé 
programy, které byly vybrány podle ročníků 
prvního a druhého stupně. 

Pro pát ý roční k měla př ipravenou 
detektivní dílnu s názvem Tajná dvojka A 
+ B, při které se žáci seznámili s principy 
detektivních příběhů, procesem vyšetřování, 
a dokonce měli možnost si vyzkoušet roli 
detektiva. 

Pro sedmák y si paní spisovatelka 
př ipravila program s názvem Spolkla 
mě knihovna. Zajímavé byly například 
informace o egyptském či středověkém 
písmu, o tom, kde se vzaly knihovny a jak 
dříve vypadaly knihy. Putovali jsme i různými 
knihovnami, zamířili jsme například do 



Zimní zpravodaj       21

starověké Alexandrie nebo renesanční 
Florencie. Druhá část besedy byla věnována 
českým knihovnám, aby si žáci uvědomili, 
v čem jsou výjimečné. Do programu nás 
paní spisovatelka vtáhla zajímavými úkoly 
z pracovních listů. Ten, kdo správně vyřešil 
úkol, aktivně se zapojil, dostal odměnu 
v podobě knižní záložky. Na konci besedy 
měl každý možnost si nějakou knihu 
zakoupit a získat věnování s podpisem. 

Mgr. Eva Grdinová

Návštěva České televize v Brně

Dne 13.9.2022 žáci 9.A a 9.B prožili pobyt 
v Brně tak trochu jinak. 

Nejdř íve navštívili Českou televizi. 
Průvodkyně je v hodinové poutavé exkurzi 
seznámila s tím, co předchází natáčení 
známých programů právě z těchto studií. 
Cílem byla procházka po natáčecím studiu 
a jejím zázemí, technických pracovištích, 
střižně, režii i obrazové hlasatelně. Žáci na 

vlastní oči viděli kulisy AZ Kvízu a Dobrého 
rána s ČT, také newsroom i zpravodajské 
vysílací studio. Nejenže studia viděli všichni 
zřejmě poprvé v životě, ale také si stoupli ke 
kameře. Pak se i posadili a ochutnali ovoce 
z ranního vysílání, také byli na chvíli částí 
obrazovky. Prostě na pár chvil zažili to, co 
pracovníci ČT zažívají denně. Domnívám se 
říct, že byli ohromeni a že si to užili.

Poté navštívili zábavný park Bruno family, 
kde žáci prověřili svou fyzickou kondici. 
Každý si užil to, co zvládl, a nutno říct, 
že to byl pří jemný prožitek. Nejvíce se 
jim zalíbil tobogán s délkou 38 metrů, 
14 pater labyrintu, nádherný výhled na 
Brno s prosklenou podlahou, skákací 
hrad i trampolíny. Někteří využili možnost 
občerstvení v tamní restauraci.

Co žáci sami o akci řekli: „Bylo to senza 
a mohlo by to být častěji. Super zážitek. 
Kamera byla větší, než jsem čekal. Kakao 
bylo super. Tolik světel jsem nečekala.“

Mgr. Lada Buchtíková
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Mimoškolní činnost

Exkurze do ČOV Mutěnice

Koncem října navštívili žáci 8. A čistírnu 
odpadních vod v Mutěnicích. Exkurze 
proběhla v rámci předmětu chemie a žáci 
tak mohli vidět učivo v praxi. 

Po krátkém přivítání nám ukázali, kudy 
voda do čistírny přitéká a co se s ní následně 
děje. Jedná se o mechanické čištění, kdy 
voda prochází nejdříve hrubým česlem, 
které zachytí větší nečistoty, následně 
prochází jemným česlem, které zachytí 
menší nečistoty (například zbytky jídla). 
Důležitou součástí procesu čistění jsou 

i bakter ie, které pomáhají rozkládat 
nejdrobnější nečistoty nacházející se ve 
vodě. Následně je voda čistá, skoro k pití, 
a vytéká zpět do blízkého potoka.

Během exkurze se žáci t řeba ještě 
dozvěděli, kolik zaměstnanců čistírna má, 
kdy byla postavena, jak často je v provozu, 
co se děje v případě výpadku elektrického 
proudu nebo při bouřce.

Pracovníkům čistírny za exkurzi děkujeme 
a těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Miroslava Chrenková

V letošním školním roce jsou při ZŠ 
Mutěnice v provozu 3 oddělení školní 
družiny, které navštěvuje celkem 81 dětí. 
Jsou to děti z přípravné třídy a z 1.-3. tříd.

Program všech oddělení vychází ze 
ŠVP s názvem „Volný čas aktivně“. 
Jednotlivá oddělení ŠD nabízejí dětem 
pravidelnou činnost , př i k teré mají 
žáci možnost aktivního vyžití v oblasti 
sportovní a pohybové, výtvarné a pracovní, 
v dopravní výchově, literární, dramatické 
a společenské výchově. Součástí náplně 
práce ŠD jsou také činnosti odpočinkové 
a relaxační, nechybí ani příprava na 
vyučování, která probíhá formou her 
a soutěží. Věnujeme také pozornost 
prevenci negativních jevů a plánujeme 
i společné akce všech oddělení. V letošním 
školním roce nabízíme dětem nově činnost 
v chovatelském kroužku, který probíhá ve 
spolupráci s ekocentrem Dúbrava Hodonín. 
Děti mají možnost seznámit se s živými 
zvířaty a dovídají se, jak se o domácí 
mazlíčky starat. 

Ranní družina, která funguje denně 

od 6.15 hod, je pravidelně využívána. 
Rodičům je tak umožněn dřívější nástup 
do zaměstnání.

Do mimoškolních aktivit patří také 
pravidelná činnost zájmových kroužků. 
Letos se do činnosti kroužků zapojilo přes 
150 dětí, někteří navštěvují i více zájmových 
útvarů. Vybírat si žáci mohli z nabídky 
v tabulce.

V průběhu školního roku se budeme 
snažit nabídnout dětem i další jednorázové 
aktivity, jako jsou např. výlety do kina 
nebo divadla, návštěva výstav, nocování 
ve škole.

V závěru máme prosbu na řidiče, kteří 
vyzvedávají své děti, aby dodržovali 
zákaz vjezdu ke školnímu klubu v době 
uvedené na dopravní značce. V odpoledních 
hodinách se často pohybujeme s dětmi 
venku a dopravní značka je umístěna právě 
z důvodu bezpečnosti dětí. Děkujeme.

Dagmar Pochopová, 
vedoucí vychovatelka
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Název kroužku vedoucí Náplň práce

Buď v pohybu Mgr. Miroslava Chrenková Pohybové aktivity, netradiční sporty

Keramika Mgr. Markéta Labudová

Dana Koutná 

Výroba keramických předmětů

Včelařský Ing. Martin Hudcovič Chov včel, ekologie, práce na školním pozemku

Seminář z českého 

jazyka I + II

Mgr. Eva Grdinová

Mgr. Pavlína Lacinová

Intenzivní příprava na přijímací zkoušky na SŠ

Seminář z matematiky 

I + II

Mgr. Lada Buchtíková

Mgr. Hana Lenertová

Příprava na přijímací řízení na SŠ

Zdravé vařeníčko Blanka Varmužová Poznávání netradičních surovin, příprava pokrmů

Historický šerm Bc. Sebastian Komínek

Šárka Komínková

Základy historického šermu

Polonéza Bronislava Prátová

Mgr. Ivanka Váchová

Nácvik polonézy na školní ples, 

společenská pravidla

Florbal I. + II Bc. Zdeněk Forman

Jiří Pavka

Hra florbalu, dva kroužky, 

pro mladší a starší žáky

Podzim ve školní družině

KVÍZOVÁNÍ
Jako již tradičně v podzimním období 

pořádáme s dětmi ze všech oddělení 
k vízové odpoledne. Děti  si  utužují 
své znalosti, pracují samostatně, ale 
i ve skupinách, kde si radí, diskutují 
a vzájemně si pomáhají. Řeší kvízy, které 
jsou připraveny formou rébusů a hádanek. 
Zdokonalují se v oblasti přírodovědné, 
dopravní, zeměpisné i všeobecné. Témata 
jsou volena tak, aby vyhovovala všem 
věkovým kategoriím. Děti se s nadšením 
zapojují do soutěží a rády se dovědí něco 

nového. Ke konci kvízového odpoledne je 
každý úspěšný soutěžící odměněn malou 
drobností. Kvízové chvilky jsou mezi dětmi 
velmi oblíbené a všichni se těší na další 
střetnutí.

HODY
Letos jsme si ve školní družině opět 

povídali o naší lidové tradici slavení hodů. 
Důležité je, aby děti věděly, proč se hody 
konají. Připomněli jsme si, že náš kostel je 
zasvěcen svaté Kateřině a které zvyky se 
v průběhu hodů dodržují. Děti se seznámily 
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s jednotlivými částmi kroje, které si pak 
mohly i vyzkoušet. Známe kroj všední, kroj 
sváteční. Také víme, že v Mutěnicích se 
opět rozšiřuje původní dívčí kroj. A víme, že 
chlapci nosí bělky nebo třaslavice.

Po společném zazpívání písně Tluču, 
tluču otevřete… zkusili chlapci verbovat 
a pak si s děvčaty zatančili vrtěnou.

Snažíme se na tyto tradice dřívějších 
generací navazovat, zařazujeme je do 
našich činností, aby se děti přijatelnou 
formou aktivně, a hlavně s chutí, podílely 
na co největším počtu akcí spojených 
s lidovými zvyky, seznámily se s lidovou 
tvořivostí v podobě písní, výšivek, krojů, 
malovaných ornamentů apod. Všechny tyto 
tradice by měly být dětem vštěpovány, aby 
si jich vážily, obohatily jejich citový život, 
upevňovaly vztah k rodnému místu, a tak 
byly zachovány pro další generace. 

KOSTEL SVATÉ KATEŘINY
Začátkem listopadu jsme s dětmi ze 

všech oddělení školní družiny navštívili 

kostel svaté Kateřiny v Mutěnicích. Slovem 
nás provázel pan Jaroslav Tesařík a paní 
katechetka Dagmar Prchalová. Pan Tesařík 
dětem povídal o všem, co se děje u oltáře. 
Kde mohou najít svatostánek s hostiemi, 
věčné světlo, kolik máme zvonů a mnoho 
dalších zajímavostí spojených s kostelem. 
Nejvíce byly děti zvědavé na zpovědnici, 
do které nám dovolil nahlédnout. Malé 
zvídavé děti zajímala barevně zdobená 
okna, varhany a mohutné obrazy, na 
kterých jsou vyobrazeni naši svatí, např. 
svatý Václav, svatý Urban nebo svatý 
Jan Nepomucký. Nakonec jsme se mohli 
podívat do sakristie, kde se převléká pan 
farář. Pan Tesařík nám pověděl, jaký ornát 
(slavnostní oděv) se nosí k Vánocům, 
Velikonocům, v době půstu a při konání 
slavností. Na závěr děti dostaly omalovánky 
všech svatých. V dětech návštěva kostela 
zanechala klid, velký respekt a nadšení.  

Marcela Mokrušová 
a Bronislava Prátová
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Rarášci z MŠ v Sonnentoru v Čejkovicích
V říjnu se děti z mateřské školy vypravily do 

firmy Sonnentor v Čejkovicích, kde byl pro ně 
připraven naučně-soutěžní program Raráškův 
bylinkový ráj. Hned po svačince se vydalo 
43 rarášků ze dvou předškolních a jedné 
přípravné třídy na výlet. 

Již při vstupu do budovy děti přivítala 
příjemná vůně bylinek a koření a milí bylinkoví 
průvodci. Exkurze začala ve firemní jídelně, kde 
si děti mohly vykreslit tematické omalovánky, 
a pochutnat si na lahodném ovocném čaji, 
jehož ochutnávka byla zpestřena hádáním 
jednotlivých ingrediencí, ze kterých byl čaj 
připraven. Nakonec děti shlédly pohádku 
o bylinkách a jejich pěstování. Ta je měla mimo 
jiné motivovat ke hledání během exkurze 
tří sonnentorských rarášků – Vavřince, 
Levandulína a Rozárky. 

Celá skupina dětí se rozdělila na dvě 
menší a ty se postupně vydaly na prohlídku. 
Průvodci dětem vysvětlili a ukázali kde 

různé druhy bylin, čajů a koření rostou a jak 
se zpracovávají. Děti se pokoušely pomocí 
vzhledu a vůně poznat, o která koření či 
bylinky se jedná. Nakoukly i do provozu 
a poodhalily tajemství vzniku nálevového 
sáčku čaje. V zasedacím sále si pak za pomoci 
průvodců a paní učitelek vytvořily svoji vlastní 
krabičku s čaji a opatřily si ji etiketou. 

Příjemné voňavé dopoledne bylo zakončeno 
prohlídkou Bylinkové zahrady sv. Hildegardy. 
I když byl podzim, některé bylinky ještě kvetly, 
a dokonce se v záhoncích červenaly i jahody. 
Děti také zaujal chodníček pro chůzi bosou 
nohou, velká houpací síť i naučné panely. 

Nakonec se všichni s velkou odvahou 
vyšplhali na Vyhlídku na výsluní, která 
poskytla krásný výhled nejen na zahradu, ale 
i na celé Čejkovice.

Za mateřskou školu 
Lenka Trávníková
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Kultura

Putování slováckým vinohradem – Burčákový pochod

Po dvouleté pauze, zaviněné vládními 
omezeními v souvislosti s pandemií covid 
-19, se konal 41. ročník tradičního Putování 
slováckým vinohradem, mezi veřejností 
výstižně zvaným Burčákovým pochodem. 
Pořadatel této akce, Obec Mutěnice, uvedl 
několik novinek.

Pr vní a nejdůležitější byla změna 
koordinátora stánkového prodeje Pod 
Búdama. Dosavadního nahradila tak říkajíc 
„domácí“ agentura Až do dna, s. r. o. 
Další novinkou byly nové mapky pochodu 
s vyznačením tras a opatřené logem, které 
bylo na  akci vytvořeno. Obec Mutěnice 
má toto logo zaregistrované jako svou 

ochrannou známku. Dále byly dány do 
oběhu vratné kelímky 0,2 lt na burčák, taktéž 
s logem akce. Bylo zakoupeno 5 000 kusů 
těchto kelímků a určitě splnily účel, pro 
který se pořizovaly. Totiž, aspoň částečně 
omezit použití toho obrovského množství 
jednorázových kelímků, a s tím spojenou 
náročnou likvidaci a úklid. Do příštího 
ročníku bude dobré vratných kelímků ještě 
přikoupit, a především zdokonalit distribuční 
síť na výdej a odběr použitých. Kelímky 
se dávaly do oběhu za vratnou zálohu 
50,- Kč. Řada návštěvníků je však nevrátila 
a ponechala si je jako suvenýr.

Další kapitolou spojenou s Burčákovým 
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pochodem je doprava, především parkování 
autobusů, osobníc aut a stále více se 
rozmáhajících obytných aut a přívěsů. Toto 
pocítí každý občan, ať se pochodu jakkoliv 
účastní nebo ne. Trendem je stále více 
přibývajících osobních aut.  Autobusy parkují 
na hřišti u ZŠ, to je parkoviště spravované 
obcí, a ve statku, jako parkoviště soukromé. 
Letos nepřijel očekávaný počet autobusů, 
tak byla na hřiště u školy vpouštěna i auta 
osobní a obytné přívěsy. Organizaci dopravy 
a parkování zajišťují místní hasiči pod 
vedením obecního strážníka p. Dubiny. Pro 
příští ročníky bude nutné  vytvořit parkovací 
místa, která budou tento nový trend dopravy 
návštěvníků akce zohledňovat. Cílem musí 
být spokojenost lidí, kteří Mutěnice navštíví, 
a při tom Mutěňáky nijak zvlášť neomezí.

Se zástupcem ČKT jsme se shodli, že se 
konal 41. ročník tohoto pochodu. Pochod se 
vydařil. Počasí pochodníkům přálo, stánky 

a vinaři ve sklepích fungovali ke spokojenosti 
hostů z celé republiky i zahraničí. Nutné je 
zmínit úklid, který probíhá v neděli v brzkých 
ranních hodinách. V devět hodin ráno 
nebylo poznat, že Pod Búdama prošlo cca 
10 000 lidí. Poděkování patří technické četě 
skládky TKO v Mutěnicích pod vedením p. 
Šupy. A to nejdůležitější. Sanitka s lékařem 
a sestrou nemuseli za celý den ani jednou 
zasahovat. To byla ta nejlepší zpráva na 
závěr akce!

Za pořadatele
Vladimír Trávník

HODY 2022

Hodování letos započalo již tradičním 
zahráváním hodů, které se vždy koná čtyři 
týdny před hodama. U této příležitosti se 
postavila hodová mája. Stavění proběhlo 
bez problémů pod "odborným" dohledem 
zvědavých občanů.

Zahrávky se letos bohužel obešly bez 
průvodu krojovaných kvůli nepříznivému 
počasí. To však nebránilo zábavě na KD s HD 
Zlaťanka.

Tento rok se poprvé uskutečnily dvě 
předhodové zábav y. Pr vní proběhla 
týden před hodama a byla laděna ve stylu 
"hippies". Hudbu zajistili P&M DJ's. Tu tradiční 
předhodovou zábavu v sobotu před hody si 
lidé mohli užít s živou kapelou Foxy Hunters.

Neděle nám přes každoroční obav y 

nakonec nadělila pěkné počasí, a tak 
se mohla chasa pod vedením sklepníků 
vydat pro své stárky. Od kostela se šlo po 
hlavní silnici až k domu prvního stárka. Po 
tom, co chasa dozpívala, se ukázal stárek 
Lukáš Kotvan. Od něj se krojovaní vydali 
pro druhého stárka Matěje Pavelku. Oba 
před svým domem, jak už bývá zvykem, 
zazpívali složené sloky o dění v dědině 
a chase samotné. Následně vykročili pro své 
stárky. Matěj Pavelka si vyzvedl svoji stárku 
Aničku Buchtovou a Lukáš Kotvan "tlúkl" na 
dveře u stárky Kristýny Homolové. Společně 
s chasou se šlo k radnici pro povolení hodů, 
kde jim toto povolení udělil už nový starosta 
Jiří Zálešák. 

Večerní zábava pokračovala s DH Zlaťanka, 
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která hrála do brzkých ranních hodin. I letos 
k nám dorazili přespolní z celého okolí.

Při pondělním průvodu nás zastihlo lehké 
mrholení, které ovšem nepřerušilo průvod 
krojovaných. Pondělí již tradičně bývá 
věnované Kateřinám, ženáčům a dětem. 
K tanci všem hrála DH Lácaranka.

V úterý zábava začínala až ve večerních 
hodinách. Tento den je plný recese, kdy se 
děvčice převlékají za šohajú a naopak. Po 
nástupu domácích děvčat přijeli i přespolní. 

Celý večer doprovázely jednotlivé scénky, 
které nenechaly diváka bez ucuknutí koutku. 
I v tento den nám hrála DH Lácaranka. 
Úterkem byly hody zakončeny a po době 
covidové bez omezení a naplno užité se 
vším všudy.

Děkujeme, že jste se s námi opět po roce 
zúčastnili toho, na co se my chystáme celý 
rok.

Stárci a stárky 2022

Naše divadlo 

Kd y si  s i  je den znám ý r e dak tor, 
pedagog a cestovatel napsal do svého 
strukturovaného životopisu mimo jiné 
do kolonky zájmy: hraní divadla, psaní 
scénářů, cestování. Tyto tři úžasné věci 
spolu souvisejí natolik, že se jimi autor 
hry O nejkrásnější princezně zapsal do 

povědomí celého našeho divadelního 
spolku jako skvělý scénárista, který dává 
hercům i režisérovi mnoho nových možností. 
K napsaným dialogům není předepsán 
striktní jevištní pohyb a záleží na každém 
z herců, jak svoji postavu zvládne. Pod 
vedením režisérky divadelního spolku 
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Evy Holešínské jsme letos v Mutěnicích 
nastudovali pohádku pro malé i velké diváky, 
se kterou jsme dělali radost také milovníkům 
divadelních představení v okolních městech 
a vesnicích. Tedy cestování k herectví patří.  
Příběh o zakleté princezně, do níž se každý 
muž na první pohled zamiluje, ale ona na 
pravou lásku teprve čeká pod dohledem 
vrtošivé chůvy a starostlivého otce a čelí 
složité kletbě zlé čarodějnice, znal doposud 
málokdo. Stejně jako nikdo z nás nevěděl, 
že tajemný pan Perpetuum vynalezl mast 
neviditelnosti a výrobu zlata z koňského 
trusu. Premiéru pohádkové hry Václava 
Romana O nejkrásnější princezně jsme mohli 
vidět již 18. září v podvečer v kulturním domě 
u nás v Mutěnicích a o dva týdny později 
v repríze. Na prknech, co znamenají svět, 
tak vedle sebe stanuli dospělí členové 
Divadelního spolku společně s představiteli 
dětských rolí ze souboru Mraveneček, kdy se 
do pohádkového lesa protančily víly Violka 
a Emilka, aby pomohly zachránit nejprve 
malou lišku a pak i samotného prince Matěje. 

Bez nich by nebylo možné vysvobodit ani 
princeznu Sedmikrásku. Divadelní spolek 
čekají ještě další nasmlouvaná vystoupení, 
po uvedení hry v Dubňanech a Žarošicích 
budou následovat představení i mimo okres, 
jako první hned v lednu v Moutnici.

Vá n o č ní  č a s  mn o z í  z  ná s  t r á v í 
nejen rozjímáním, ale také u pohádek 
a pohádkových příběhů. Proto už na 17. 
prosinec si divadelní spolek připravil ve 
spolupráci se scholou Abakuk hru autora 
Petra Tomšů Ukradený Betlém.  Ve vánočním 
příběhu se dva zloději Mára a Lukyn pokusí 
vykrást kostel, ale nějak se jim jejich 
loupežná výprava zašmodrchá. V ději ožívají 
jak figurky z betléma, Maria, Josef, pasáček 
a tři králové, tak i vojáci, či zlý král Herodes. 
Nejen pro překvapené zlodějíčky je odvíjení 
příběhu Betléma neskutečným zážitkem. 
S písněmi dětského sboru vznikla krásná 
kompozice divadla se zpěvy. V minulém 
roce tuto hru spolek ve spolupráci s p. Žilkou 
také natočil a v místní kabelové televizi byla 
dvakrát odvysílána, ale zážitek z živého 
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představení je nesrovnatelný. 
Poděkování patří všem hercům, kteří jsou 

zároveň malíři i stavěči kulis, stěhováky či 
pořadateli, tak i osvětlovačům, maskérům, 
nápovědě a nejvíce paní režisérce, která má 
v hlavě už nyní náměty na další kusy. Těšíme 
se na společná setkávání i v příštím roce 
a přejeme požehnané Vánoce.

Za Divadelní spolek Mutěnice
Jana Ševčíková 

Kulturní komise 

Kulturní komise je iniciativním a poradním 
orgánem rady obce. Od konce měsíce října 
tohoto roku pracuje v novém složení.  A to 
v počtu třinácti členů, zástupců jednotlivých 
z á j m o v ý c h  d o b r o v o l n ý c h  s p o l k ů 
a zapisovatele. Komise prostřednictvím 
technické a finanční pomoci obce bude 
spolupořadatelem mnoha nadcházejících 
kulturních a společenských akcí.  Již na 
podzim byl sestaven kulturní kalendář, 
který bude průběžně aktualizován. Protože 
jsou v komisi zastoupeny spolky věnující 
se činnostem s dětmi a akcím převážně 
pro děti a mládež, je možné pracovat 
v sekcích a tyto akce připravovat společně 
tak, aby se vzájemně nepřekrývaly.  Stejně 
tak by se neměly překrýt ani podniky 
a společenské události pro širokou 
veřejnost pořádané místními spolky vinařů 
i Mužáků, Chasou, Tělocvičnou jednotou 
Sokola, nebo motorkář i či milovníky 
amerických aut. Samozřejmě, ne všechny 
skupiny mají trvalé zastoupení v komisi, 
což neznamená, že se s nimi v dění obce 
a přípravou akcí nepočítá, právě naopak, 
komise uvítá každou možnou spolupráci. 
Zejména při přípravě besed, výstav (také 
s letopiseckou komisí), trhů, sportovních 

a turistických akcí, hodů, tanečních zábav 
nebo dobročinných bazarů, benefičních 
koncertů či multižánrových festivalů, bude 
součinnosti zapotřebí.

Jednotlivé místní spolky, které pracují 
v obci, mohou požádat nejpozději do 
31.3.2023 o finanční podporu pro svou 
činnost a to podáním žádosti o poskytnutí 
dotace z rozpočtu obce na rok 2023. 
Infor mace o uzávěrce žádostí bude 
upřesněna a zveřejněna na webových 
stránkách obce. 

K žádosti je nutno přiložit kopii registrace 
žadatele / spolku (ke stáhnutí: 

https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik) 
a potvrzení o vedení účtu. O výši dotace 
rozhodne rada obce na svém zasedání.

Přejeme Vám všem klidné prožití Vánoc 
ve zdraví a radosti a zveme Vás na společné 
sousedské setkání o Božím hodu vánočním 
v 15 hodin k naší radnici, k jesličkám, 
poslechu koled a pohárku něčeho teplého 
na zahřátí.

Za kulturní komisi
Jana Ševčíková
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Přehled připravených kulturních a společenských
akcí pro veřejnost v Mutěnicích 

Název akce   termín konání  místo konání
Ukradený betlém, divadlo  17. prosince 2022  sál KD
Vánoční setkání u jesliček  25. prosince 2022  před radnicí
Malý vánoční koncert s CM  27. prosince 2022  sál KD
Silvestrovský košt svařáků  31. prosince 2022  před radnicí
Ples vinařů    14.  ledna 2023   sál KD
Krojový ples   21. ledna 2023   sál KD
Ples KR a ZŠ   11. února 2023   sál KD
Moto ples   18. února 2023   sál KD
Fašaňk s obchůzkou  18. února  2023 kavárna Mutěnka
Dětská maškarní diskotéka  5. března 2023   sál KD
Volejbalový turnaj smíš. družstev 25. března 2023  tělocvična ZŠ
Košt vína    1. dubna 2023  areál sklepů Jarošek
Den otevřených sklepů  22. dubna 2023  Pod Búdama
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Pojďme spolu k betlémům

Vánoce, krásná to doba, už jsou zase tady. 
Obraz Narození Ježíše Krista vzdor všem 
a všemu přežil, neboť je ukryt v duších většiny 
z nás. Scény narození, betlémy, coby výtvarné 
interpretace, rok od roku zažívají renezanci. 
V Evropě, Latinské i Severní Americe, Africe 
i v Asii. 

NEJMENŠÍ BETLÉMY se vejdou do lískového 
oříšku, největší měří mnoho metrů.  Jsou 
z př írodní ho, polychromovaného, či 
kašírovaného dřeva, hlíny, skla, kamene, 
cínu i jiného kovu, textilu, perníku, těsta 
vizovického i chlebového, rostlin, šůstí, slámy, 
papíru … jsou ve své jedinečnosti nádherné.

NEJPŮVODNĚJŠÍ BETLÉM stojí v klášteře 
Grecci v Itálii, kde koncem roku 1223 přivedl 
mnich František z Assisi zástupy věřících 
k prvním jesličkám světa, představovaným 
živými aktéry. Dnes je tvoří skupina tří soch 
svaté rodiny, pocházející ze 14. století.

NEJVĚTŠÍ BETLÉM NA SVĚTĚ vždycky před 
Vánocemi stává v hornorakouském městě 
Steyer. Na ploše šedesáti čtverečních metrů 
je rozmístěno 778 figur. Tento kolos vyřezal 
v důchodu místní obchodník (dnes je už po 
smrti) Ferdinand Potmesser.

NEJVĚTŠÍ BETLÉM U NÁS jsou tzv. Krýzovy 
jesličky v muzeu v Jindřichově Hradci.

NEJVĚTŠÍ BETLÉM NA SLOVENSKU je 
v Rájecké Lesné. Má svůj vlastní pavilon vedle 
poutního kostela P. M. Frývaldské.

NEJMENŠÍ BETLÉMKY VE SVĚTĚ zhotovují 
peruánští indiáni. Jsou ve skořápkách různých 
oříšků, ale obvykle jde jen o svatou rodinu.

NEJMENŠÍ BETLÉMKY U NÁS (ale kompletní) 
vyřezával v Podbrdském Zaječově Alois 
Charvát nožem z paroží až do svých 85 let bez 
brýlí. Každý celek se vešel na dětskou dlaň.

NEJSL AVNĚJŠÍ BE TLÉM představuje 
třebechovické dílo truhláře Josefa Probošta, 

řezbáře Josefa Kapuciána a tesaře Josefa 
Frimla. Vznikalo 40 let, bylo dokončeno r. 1906. 
Je 7 m dlouhé, přes 3 m široké, bez podvozku 
2 m vysoké a váží více jak 3 tuny. Sestává ze 
400 většinou pohyblivých figurek, doplněných 
dalšími předměty. Hlavní jeho tvůrci zemřeli 
v chudobinci.

NEJDRAŽŠÍ BETLÉM náš existoval ještě 
koncem padesátých let minulého století 
v Levínské Olešnici na Novopacku. Celý 
komplet zdobily drahokamy broušené 
v blízkém Studenci. Když jeho majitel zemřel, 
projevil o koupi zájem sběratel až ze Švýcarska. 
Pozůstalí však stačili všechny drahokamy 
z něho rychle vydloubat a rozebrat.

NEJVELKORYSEJŠÍ BETLÉMY pocházely 
z dílny lidového řezbáře Karla Perlíka, až 
do 80ti let žijícího v Hrádku u Rokycan. Ač 
vyřezával i jiné artefakty, betlémy byly jeho 
pýchou. Za žádný nikdy od nikoho nevzal 
peníze. Své mistrovské práce tohoto druhu 
vždycky pouze daroval.

NEJDOBOVĚJŠÍ BE T LÉM v yřezal J iř í 
Rychnovský z Malého Beranova u Jihlavy. 
Jeho „Svatá rodina“ je snad jediná na světě, již 
svou návštěvou obšťastnili nikoliv tři, ale čtyři 
mudrci od východu. Tím čtvrtým byl rovněž 
dřevěný – Václav Havel.

NEJDOJE MNĚJŠÍ  BE T L É M v y t voř i la 
Francouzka Naďa Blanganje-Lenassiová, 
vězeňkyně č. 34883 v koncentračním 
táboře SVATAVA (u Sokolova). Byl slepený 
z odstřižků hadříků a barevných papírků do 
tvaru jeskyně připomínající celu, Ježíš ležel 
pod zamřížovaným oknem. Někteří daráčci 
byli partyzáni.

NEJMIL ITANT NĚJŠÍ BE T LÉM v yrobil 
v 1. polovině 19. století známý krkonošský 
vlastenec, švec Josef Mařatka z Vysokého nad 
Jizerou. Kolem sluje rozestavěl husitské vojsko, 
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v čele s Janem Žižkou a nad tím vším poletovali 
andílci s nápisem „Nazdar Ježíšku!“.

NEJDATOVANĚJŠÍ BETLÉM namaloval do 
tehdy jednokorunového časopisu SLUNÍČKO 
v roce 1968, v době „Pražského jara“, pro 
děti na vystřihování akad. malíř Cyril Bouda. 
V postavě svatého Josefa poznáme Alexandra 
Dubčeka. Navíc pionýrka – daráček, nese 
transparent s nápisem „Ať žije Ježíšek!“

NEJZDRAVĚJŠÍ BETLÉM vytvořil v letech 
1940-1943 sochař Damián Pešan pro farní 
kostel ve Všetatech. Kolem Ježíška soustředil 
celou obec včetně místních obyvatel známých 
všetatskou cibulí, jejich domů i kostelíka. 
V pozadí dominantní biblické scény (v tzv. 
„dálině“) jsou políčka zelinářů, cibulářů, na 
nichž domorodci pracují a přinášejí k jeskyňce 
pletence cibule, ale i okurky, melouny, prostě 
produkty svého úrodného kraje. 

NEJHUBENĚJŠÍ BETLÉM, a to soustružený 
vyšel z dílny Jozefa Slivky ze slovenské Valaské 

(u Brezna). Ježíškovi nechává vyhrávat celou 
lidovou kapelu, již tvoří muzikanti zastupující 
všechny slovenské regiony, což je zřejmé už 
z jejich krojů.

NEJBOHÉMŠTĚJŠÍ BETLÉM je od Oldřicha 
Hlavsy z Rybné nad Zdobnicí (u Rychnova nad 
Kněžnou), spatřivší světlo světa ve 30. letech 
minulého století. Ježíška spěchají pozdravit 
nejen prostí daráčci, ale především všichni 
slavní čeští malíři, včetně tehdy blízko žijícího 
javornického Vojtěcha Sedláčka.

NEJZÁHADNĚJŠÍ BETLÉMY se objevovaly 
počátkem osmnáctého století v okolí Heraltic 
(západně od Třebíče). Na střeše jeskyně 
sedával čert. Podle některých betlemářských 
badatelů ho tam poslali fízlové z pekla, aby 
zjistili, proč jsou ti chudí lidé najednou tak 
veselí.

Ing. Jaroslav Mihola

Vánoční stromek jako ochránce domu a rodiny

V sobotu 3. prosince se v Mutěnicích 
slavnostně rozzářil vánoční strom. Od tří hodin 
se u radnice začali scházet občané Mutěnic, 
aby přišli podpořit prodávající stánkaře 
a podpořit také sbírku pro Radka Horňáčka, 
kterou pořádalo (stejně jako celou akci) 
Rodinné centrum Žofka. Celé odpoledne šlo 
cítit tu pravou vánoční atmosféru. Lidé se sešli 
u svařáku, probírali, co je nového, smáli se do 
zvuku vánočních koled a netrpělivě čekali, až 
se stromeček rozsvítí. Vánoční strom totiž lidi 
spojuje odjakživa.

Tradice vánočních stromků pochází z 16. 
století z území Německa. Nejprve se stromy 
zdobily ovocem, později se přidaly také 
svíčky a světla. První vánoční strom se 
v moderní podobě (tak, jak ho známe dnes) 

objevil v 19. století a nebylo to nikde jinde než 
v Praze. Dříve se jako vánoční strom využívala 
spíše chvojka, dnes je nejoblíbenější jedle. 
V křesťanském významu má vánoční strom 
symbolizovat narození a vzkříšení Ježíše 
Krista. Větve a jehličí stromu jsou považovány 
za znak nesmrtelnosti a říká se, že symbolizují 
trnovou korunu, kterou měl Kristus na kříži.

Vánoční stromky sloužily také jako 
ochranitelé domu. Lidé věřili, že pokud si do 
svých domů přinesou vánoční strom a ozdobí 
ho sladkostmi, bude jejich dům ochráněn před 
duchy a mrtvými dušemi. Kdyby se totiž duše 
dostatečně nasytily sladkostí ze stromu, už 
by nikomu neublížily. A ochraniteli domova 
zůstaly vánoční stromečky dodnes. Jsou 
největším symbolem Vánoc a domov je s nimi 
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tak nějak teplejší a útulnější. Přestože Vánoce 
umí být také plné stresu, jediný pohled na 
ozdobený vánoční stromeček doma dokáže 
pohladit na duši. Vánoční stromečky jsou 
zkrátka jistota a opravdu dokáží lidi spojovat, 

ať už při jejich zdobení, rozsvěcení, nebo když 
pod nimi rozbalujeme dárky na Štědrý večer. 
Tak ať je ten váš letos ještě krásnější než loni. 

Eliška Jurasová

Výuka hudby na pobočce Základní umělecké školy
Dolní Bojanovice v Mutěnicích

Již od roku 2010 mohou navštěvovat zájemci 
o výuku hry na hudební nástroj pobočku ZUŠ 
Dolní Bojanovice v Mutěnicích.

Výuka probíhá v budově Základní školy 
v Mutěnicích a jsou zde vyučovány obory 
zobcová flétna, žesťové nástroje( trubka, 
pozoun, baskřídlovka a tuba), hra na klavír 
a violoncello. Všichni žáci  navštěvují  také 
hodiny hudební nauky, kde se učí hudební 
teorii. Sem mohou docházet i děti, které 
dojíždí na hodiny nástroje do hlavní budovy 
v Dolních Bojanovicích.

Zobcovou flétnu i klavír zakoupí dětem 

jejich rodiče, žesťové nástroje i violoncello si 
mohou vypůjčit ze skladu nástrojů ZUŠ Dolní 
Bojanovice.

Průběžně se naši žáčci připravují na vánoční 
besídku, která se uskuteční 14. 12. ve vestibulu 
základní školy. Všichni se na ni moc těšíme 
a přejeme všem účinkujícím, aby se jim jejich 
výkony podařily ke spokojenosti jejich i jejich 
rodičů.

Za pobočku ZUŠ v Mutěnicích 
Marie Havránková

Foto Pavel Skočík a Marie Havránková
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Neděle
18. 12.

4. Neděle adventní 7:30 
10:30

Sobota
24.12.

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

7:30 
22:00

Neděle
25.12.

Slavnost Narození Páně
Hod Boží vánoční

7:30 
10:30

Pondělí
26.12.

Svátek sv. Štěpána
Druhý svátek vánoční

7:30
10:30

Úterý
27.12.

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

Středa
28.12.

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

Pátek
30.12.

Svátek sv. Rodiny  
Obnova manžel. slibů 18:00

Sobota
31.12.

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

Neděle
1.1.

Slavnost Matky Boží P. Marie
Nový občanský rok  2023

7:30
10:30

Pátek
6.1.

Slavnost Zjevení Páně – Epifanie
Žehnání vody, kadidla a křídy a zlat. př.

7:30
18:00

Neděle 
10.1.

Svátek Křtu Páně 
Končí doba vánoční

7:30 
10:30

Bohoslužby v Mutěnicích - Vánoce 2022

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

našeho Spasitele  a vše dobré do Nového roku 2023 
provázené hojným Božím požehnáním.

P. František PUTNA
Váš duchovní správce

Poznámka: V tabulce pro nedostatek místa nejsou uvedeny všechny mše sv. vánoční doby ve všední dny 

před a po 1. lednu 2023
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Paní Naďa Horáková obdržela během 
letošního října dvě významná ocenění.

První ocenění je medaile spisovatele 
Otakara Bystřiny za dosavadní celoživotní 
literární dílo propagující Moravu. Medaili 
uděluje ve spolupráci s Jihomoravským 
krajem Zájmové sdružení právnických osob 
Slavkovské bojiště – Austerlitz. Nositelem této 
medaile je asi 20 osob, například spisovatel 
Zdeněk Galuška.

Dr uhé ocenění  j í  uděl i l  he j t man 
Jihomoravského kraje Mgr. Jan Grulich, a to 
bronzovou pamětní medaili za celoživotní 
přínos v oblasti školství př i v ýchově 
nastupujících generací a propagaci jižní 
Moravy v žánru historické beletrie. 

Ocenění

SAM Mutěnice 

Organizace v obci

Toulky 2022
Když se mě někdo zeptal, co budu 

dělat o podzimních prázdninách, moje 
odpověď byla jasná. JEDU NA TOULKY! 
A tak jsme se celá rodina 27.10. sbalili, 
vzali s sebou 21 dětí, 6 dalších vedoucích, 
2 nejlepší kuchařky a vypravili se na faru 
v Prasklicích.

Když jsme si později povídali v jídelně, 
v y r u ši l  ná s jak ýsi  dě de ček ,  k ter ý 
zřejmě trpěl Parkinsonovou chorobou. 
V momentě, kdy na Kevina mluvil jako 
na holčičku, nám bylo vše jasné. Nemá 

brýle. Dědeček se přiznal, že je někde 
ztratil a požádal nás o pomoc s hledáním. 
A jak nás rodiče od mala učili, starým 
lidem se má pomáhat. Jak se ukázalo, 
dědeček netrpí jen Parkinsonem, ale také 
Alzheimerem. 

   Získali jsme dopis, ve kterém mu jeho 
zesnulá manželka napsala, že má vždy 
nejdřív všechno hledat v kapse. A světe 
div se, ty brýle tam opravdu byly. Na 
ručkách brýlí byl pověšený flash disk, 
kter ý nám dědeček daroval, protože, 
jak řekl: ,, Já tu f lašku nepotřebuju“. 
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A tak jsme se plní nedočkavostí na flash 
disk po večeř i podívali. Nejdříve tam 
byly letecké záběr y Prasklic, poté se 
obrazovka rozzrněla a začaly bubnovat 
bubny. V ten moment nám to bylo hned 
jasné, jsme po dvou letech opět ve světě 
Jumanji. Od průvodce jsme se dozvěděli, 
že se chce zlý padouch Tlustý Lui zmocnit 
talismanu Rovnováhy a ovládnout tak 
svět Jumanji. Tomu jsme museli zabránit! 
Tlustý Lui však zjistil, kde se nacházíme, 
a tak nám nezbý valo nic jiného, než 
najít nový úkryt. Při útěku se nám však 
podařilo Luiho kumpánům ukrást mapu, 
která nás dovede k talismanu. Ta však 
byla zašifrovaná. Rozluštit nám ji pomohl 
spojenec, kterého jsme vysvobodili z Luiho 
spárů. Po vyluštění mapy jsme se dostali 
na místo, kde je talisman Rovnováhy 
ukrytý a zmocnili jsme se ho my. V našich 
rukou však nebyl v bezpečí, protože Tlustý 
Lui se k nám čím dál víc přibližoval. A stalo 

se něco, na co jsme sice připravení byli, 
ale chtěli jsme se tomu vyhnout. Lui nás 
se svými kumpány obklíčil a chtěl nám 
talisman ukrást. Ve škole ale asi nedával 
pozor, protože si nevypočítal, že jsme 
v převaze a tak jsme je celkem s přehledem 
porazili. Co nejrychleji jsme se pak vydali 
do středu země Jumanji, abychom vrátili 
talisman na jeho pravé místo. Po navrácení 
talismanu už zbývalo jen jedno, zvolat to 
osudné JUMANJI!

A jsme zpět v našem světě, živí a zdraví. 
Po cestě na faru na nás čekal dědeček a byl 
štěstím bez sebe, že nás konečně našel. 
Ještě jednou nám poděkoval za nalezení 
brýlí a rozloučil se s námi. A jelikož už byla 
sobota večer, nezbývalo nám nic jiného, 
než se začít pomalu balit domů.

Adéla Hanáčková
vedoucí SAM Mutěnice z.s.
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Vánoční tvoření
Už nějakou dobu jsem chtěla v Mutěnicích 

uspořádat pod záštitou spolku SAM 
Mutěnice Vánoční dílničky pro děti, i když 
musím se přiznat, že tento nápad není tak 
úplně z mé hlavy.

Před několika lety podobné tvoření 
pořádaly FK Mutěnice ženy. A jelikož se 
mi akce moc líbila, řekla jsem si, že bych 
ji zkusila zorganizovat znovu. Ovšem 
vše nešlo od začátku dle plánu. V roce 
2020, kdy jsme měli naplánovaný termín 
i zarezervovaný Kulturní dům, nastoupila 
na scénu vlna Covidu 19, a tak jsme byli 
nuceni akci zrušit. V roce 2021 jsem měla 
jiné starosti - ty mateřské, a tak jsme 
tu dnes 4. 12. 2022. Ve 14 hodin jsme 
otevřeli dveře Kulturního domu a začali 
se objevovat pr vní t voř iví nadšenci. 
Děti i rodiče si mohli vyzkoušet namotat 

svíčku ze včelího vosku, ozdobit dřevěnou 
ozdobu, nazdobit perníčky, vyrobit přání, 
napsat dopis Ježíškovi a vytvořit zápich 
do květináče. Žíznivým jsme připravili 
svařák a dětský punč a hladovým bylo 
nabídnuto domácí cukroví. Zájemci si 
také mohli projít stezkou adventních 
a vánočních tradic. V 16 hodin se ovšem 
v mnohých dětských tvářích vyrojily slzy. 
Ve dveřích se objevil Mikuláš, anděl a čert. 
Ti si vyslechli básničky (i od dospělých) 
a obdarovali děti sladkostmi z košíku.

Chtěla bych touto cestou moc poděkovat 
lidem, kteří pomáhali s organizací akce, 
sponzorům a hlavně Vám všem, kteří jste 
se akce zúčastnili. Doufám, že se Vám 
s námi líbilo a setkáme se v příštím roce.

Adéla Hanáčková
vedoucí SAM Mutěnice z.s.
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Bylinka z.s.
Co se děje v Bylince
Kde b y  b y lo  ne j lepší  u sp oř ádat 

v Mutěnicích drakiádu? No jasně, že na 
rozhledně, vždyť tam fouká každý den, 
i když je v dědině bezvětří. Taky jste si to do 
teď mysleli? Tak to vás vyvedeme z omylu, 
na naší drakiádě, kterou jsme uspořádali 
s klukama z Na2deci, totiž nefoukal ani 
mírný větříček. A tak jsme se na draky 
dívali ne na nebi, ale na zemi. Akce to 
byla ale i tak vydařená. Děti si namalovaly 
kamínky, opekly špekáčky, zadováděly 
a nechaly si nakreslit na obličej svého 
oblíbeného hrdinu. Děkujeme všem za 
účast jak domácích, tak přespolních.

Ani v listopadu jsme nelenili a uspořádali 
promítání dokumentu Moudrost traumatu 
od Dr. Gabora Matého. Ač chceme nebo 
ne, téma traumatu se dotýká každého 
z nás. Velmi zajímavý dokument, který 
je plný ,,AHA“ momentů. Dokument je 
volně dostupný na internetu. Pokud 
nevíte, co v dlouhých zimních dnech dělat, 
vzpomeňte si na nás a zkuste na dokument 
mrknout, určitě nebudete litovat. Tímto 
děkujeme Altro Pizza & Bistro Mutěnice 
za poskytnutí prostorů.

Za Bylinku z.s.
Bc. Jana Esterková
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Junák Jižní kříž 

Ze skautské kroniky
Skauti a skautky z oddílu Jižní kříž zažili 

nespočet dobrodružství v průběhu celého 
roku 2022. V únoru se skautská klubovna 
proměnila v krčmu U Lilie, kde skauti jako 
správní karbaníci mastili karty a hráli deskové 
hry. V březnu na bazéně v Ratíškovicích hráli 
vodní honičku, lovili ze dna kroužky a v rámci 
akce Ukliďme Česko pomohli ratíškovickým 
skautům zbavit se tornádových náletů 
odpadků v lesích. V dubnu oslavili svátek 
svatého Jiří, patrona skautů, závodem 
vlčat a světlušek. Květen se nesl v duchu 
družinových výprav, kdy každá skupinka dětí 
šla na svůj vlastní vymyšlený výlet a v červnu 
jsme se začali pomalu, ale jistě, chystat na 
tábor - trénovali jsme táborové dovednosti.

Kromě úžasného letního skautského 
tábora na naše vedoucí také čekalo pár 
skautských kurzů, na které se jeli vzdělávat, 
ale také přednášet. V září jsme započali 
nový skautský rok zahajovací výpravou na 
výstavu ke 100 letům skautingu v Hodoníně 
a s nejstaršími dětmi jsme uspořádali 
sněm, na kterém jsme společně diskutovali 
o podobě našeho oddílu. V říjnu skauti 
šlápli do pedálů a zúčastnili se terénního 
závodu na kolech s názvem Kostitřas, odkud 
si putovní vítěznou cenu sice neodvezli, 
ale obhájili krásné druhé místo. Říjen se 
nesl i v duchu služby druhým, kdy jsme 
jako skauti zúčastnili dvou lampionových 
průvodů. Listopadové dušičky nás zavedly 
na Bigglesův memoriál - Dušičkový závod do 
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Ratíškovic, kde si děti zasoutěžily v mnoha 
skautských dovednostech a porovnaly tak 
síly se skauty z okolí. Na prosincové Vánoční 
besídce jsme se pustili do rukodělných 
činností, převzali Betlémské světlo od 
skautských kurýrů, odnesli jej do kostela 
na ranní a hrubou mši a předali jsme si malé 
dárečky, abychom potěšili naše kamarády.

Skautský rok byl nabitý, naplnil všechny 
naše představy a moc se těšíme na nová 
dobrodružství ve skautském roce 2023. 
Děkujeme všem dětem, které se snaží 
být dobrými skauty, protože bez nich by 
neexistoval oddíl. Děkujeme všem rodičům, 
kteří se nebojí našich střelených nápadů 
a podporují děti ve skautingu. Děkujeme 
všem podporovatelům, dí k y k ter ým 

můžeme skautovat dál bez obav a strachů. 
V neposlední řadě děkujeme všem skautským 
vedoucím, kteří se nebojí chytit příležitost za 
správný konec.

Junák Jižní kříž Mutěnice
Sebastian Komínek

Sokol

Nazdar!
tímto sokolským pozdravem se zdravíme 

my, sokolové, ale nejen my. V minulém 
čísle jsem Vám slíbil krátké poohlédnutí 
za tímto slovem. Věřím, že řada lidí, kteří 
používají toto oslovení, nemají ani tušení, 
proč a jak vznikl. Heslo „NAZDAR“ se 
začalo hojně používat v době, kdy po Praze 
a dalších městech začali chodit výběrčí 
s kasičkou, kdy byla vyhlášena celostátní 
sbírka na vybudování Národního divadla. 
Na pokladničkách byl napsán nápis „Na 
zdar Národního divadla“, a jak to tak 
bývá, začali jsme si to zkracovat a podzrav 
nazdar byl na světě. Nazdar mělo využití 
i v dalších dnech naší historie, ale o tom 
zase někdy jindy. 

Blíží se čas Vánoc, Nového roku a je na 
čase trochu bilancovat. V letošním roce 
se nám dařilo střídavě oblačno, sem tam 
jasno. Jasno máme v provozu tělocvičny, ta 

je teď nová, krásná, moc za ni děkujeme. 
A na věcech, které se nepovedly, je čas 
se zaměřit a udělat maximum pro to, aby 
bylo jasno. 

Už se těšíme, až zase nabereme sílu 
a budeme se prohánět po parketách, 
jak v době před covidem. Všechny naše 
aktivity a není jich málo, aerobik, stolní 
hokej, volejbal se už zase zajely do 
starých kolejí. Pokud máte chuť se trochu 
protáhnout, tak neváhejte a zeptejte se 
kde, kdy, s kým a jak… jste vítáni.

Závěrem mi dovolte, abych Vám jménem 
všech členů T. J. Sokol Mutěnice popřál vše 
nejlepší do nového roku, pevné zdraví, 
hodně optimismu a mnoho štěstí do všeho, 
do čeho se pustíte.

Tak šťastné a veselé…

Tomáš Mičola,
starosta jednoty
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STOLNÍ HOKEJ – ŠPRTEC

Se začátkem podzimu se rozjely opět 
turnaje o body do celoroční soutěže 
Český pohár a kvalifikace na mistrovství 
republiky. V rámci Českého poháru byli 
jednotlivci rozděleni do skupin podle věku. 
V kategorii starších žáků měly Mutěnice 
3 zástupce a souboj o 1. místo byl napínavý 
do samotného závěru posledního turnaje. 
Vítězem Českého poháru se nakonec stal 
Jan Gabriel Hajduch (Šprti) se ziskem 
548 bodů. Druhý byl Michal Trávník (Šprti) 
a třetí Oliver Čermák z Mostu. Jan G. 
Hajduch navíc vyhrál sérii turnajů Grand 
Prix před Markem Švédou (Šprti) a L. 
Mičem ze Zábřeha. 

Vrchol tohoto roku ovšem přišel 3. 12. 
2022 v Mutěnicích.

T. J. Sokol Mutěnice měl tu čest pořádat 
42. Mistrovství republiky ve stolním hokeji 
- šprtci. Podle ohlasu účastníků si dovolím 
konstatovat, že jsme tuto organizačně 
náročnou akci per fektně zvládli. Můj 
velký dík patří nejen starostovi T. J. Sokol 
Mutěnice Tomáši Mičolovi, ale i maminkám 
našich hráčů, Lence Trávníkové a Marcele 
Mokrušové. 

V prostorách KD se sešlo 60 nejlepších 
hráčů, kteří se kvalif ikovali na MČR, 
z toho 7 borců z Mutěnic. Hráči si během 
dne odehráli f inálové zápasy ve svých 
skupinách dle  věkov ých k ate g or i í 
systémem „každý s každým“. A tady už 
silně rozhodovaly chybičky a štěstíčko. 
Z našich šprtích účastníků se nejlépe 
umístil Marek Švéda ( junioři), který se 
stal Mistrem republiky ve stolním hokeji 
- šprtci. Je to vynikající výsledek pro náš 
oddíl, který za krátkou dobu tří let, a za 
podpory T. J. Sokol Mutěnice, dokázal 
přivést hráče na nejvyšší metu v ČR. 

V současné době nemáme hr áče 

v kategorii mladších žáků. Stále hledáme 
nové zájemce o tuto zajímavou hru. Přijďte 
se podívat na naše tréninky. Budete vítáni 
každé pondělí a pátek od 17 do 19 hodin 
v Ponorce. 

Kontakt: 
Petr Švéda 608 618 486

Přijďte se pobavit.
Nehrajte u počítače, hrajte s námi!

Petr Švéda
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Búdy Mutěnice z.s.

Podzimní vinařské akce v Mutěnicích
Dvě listopadové soboty  5.11. a 12.11.se 

v Mutěnicích konaly vinařské akce. 
Pátého a šestého listopadu si občané 

Mutěnic mohli  všimnout z v ýšeného 
provozu červených autobusů MHD Brno. To 
probíhala vinařská akce nazvaná Festival 
otevřených sklepů – Podzim na Mutěnsku. 
Akci pořádá Nadace par tnerství, která 
podporuje cestovní ruch v jihomoravském 
kraji. Do akce byli  zapojeni vinaři z Mutěnic, 
Hovoran, Čejče a Šardic. Tato akce se 
k nám dostane v různé roční období tak 
za 5 – 6 let. Účast se pohybuje na hranici 
2 000 lidí. V Mutěnicích bylo otevřeno 
dvanáct sklepů, které oslovil pořadatel 
FOS.

Následující sobotu 12. listopadu se 
konal již třináctý ročník Svatokateřinských 
slavností vína. Tato podzimní akce vinařů 
spolku Búdy Mutěnice je zaměřena na 
typickou produkci mutěnických vín, dále 
mladá vína ročníku 2022 a tradiční hodovou 
gastronomii. V ceně vstupenky je i hodové 

menu, kačení stehno s knedlíkem a zelím. 
V letošním roce bylo vydáno 1 000 porcí 
tohoto jídla, které skvěle připravila a vydala 
firma Catering Voznica z Hovoran.

B y l o  o t e v ř e n o  š e s t n á c t  s k l e p ů . 
Podmínkou účasti vinaře na této akci 
je nabídka minimálně jednoho vzorku 
mladého vína, letos tedy ročníku 2022.  
Účast milovníků vín na této „hodové akci“ 
lehce překračuje tisícovku. Večer se v party 
stanu konala beseda u cimbálu s CM Mládí 
z Čejče s primášem Leošem Porubou.

Spolek vinařů Búdy Mutěnice děkuje 
za spolupráci v roce 2022 mutěnickým 
vinařům, kteří svou účastí podporují konání 
akcí pořádaných spolkem, dále děkuje Obci 
Mutěnice za podporu v činnosti.

Všem mutěnickým vinařům a občanům 
přejeme klidnou a spokojenou dobu vánoc 
a do roku 2023 hodně pevného zdraví, 
štěstí, pohody a skvělých mutěnických vín!

Vladimír Trávník
předseda Búdy Mutěnice, z. s.

14. ledna  VI. Ples vinařů   v kulturním domě

22. dubna  XV. Den otevřených sklepů areál sklepů Búdy

18. - 19. srpna II. letní vinné Mutěnice  areál sklepů Búdy

18. listopadu XIV. Svatokateřinské slavnosti vína  areál sklepů Búdy 

Na uvedené akce jsou všichni občané Mutěnic srdečně zváni!

Spolek vinařů Búdy Mutěnice 
připravuje na rok 2023 následující akce:
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Fanynka

 K Vánocům Vám jdeme přát štěstí, zdraví 
napořád…

Krásné těšení na Vánoce letos panovalo 
i v našich dětských souborech, kdy jsme 
od počátku listopadu nacvičovali koledy 
a plánovali vánoční koncert. O první neděli 
adventní jsme se vypravili do Terezína, 
kde zpěváčci ze souborů  Súček i Mašlička 
zazpívali před obecním úřadem k rozsvícení 
vánočního stromu. Všechny naše vánoční 
písničky doprovázela po hudecku i CM 
Fanynka a také Kateřina Bohůnová na flétnu. 
S trochu obměněným repertoárem jsme 
vystoupili o týden později v Mutěnicích, kde 
si s chutí zazpívali i ti nejmenší a pomohli 
s odpočítáváním při rozsvěcování světelných 
řetězů našeho krásného stromu u radnice. 

Jako každý rok, vydaly se 4. prosince starší 
dívky z Mašličky „na barborky“.  Dvacet 
dní před Štědr ým večerem se nařežou 
větvičky ze stromu třešní, višní, trnek a někdy 
i z jabloní a vloží se doma do vázy. Pokud 
do Štědrého dne rozkvetou, vytvoří nejen 
krásnou výzdobu, ale dívka, která je natrhala, 
se prý podle pověry do roka vdá. Hlavní je, 
že jde jen o lidový obyčej a pověru, protože 
v loňském roce nám barborky pěkně vykvetly 
úplně všem. Jelikož si moc rádi povídáme 
o všech starých zvycích, přišel na naši 
zkoušku do souborů také Mikuláš s andělem 
a čertem.  A protože jsme byli hodní, zanechali 
všem dětem nadpřirození návštěvníci koš 
plný sladkostí, oříšků i ovoce. Zato Luca 
nám nepřinesla vůbec nic a ještě všechny 
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postrašila. Bílá ženská postava v plachtě, 
s husí peroutkou v ruce, obličejem od mouky 
a se zubisky z řepy ometala kouty a vymetala 
všechno zlé. Kde nebylo uklizeno, šup 
hospodyňce do police hrst mouky. A tak jsme 
si vyzkoušeli, jak se špatně zametá hladká 
mouka nejen z koberce. A proč se vlastně říká, 
že Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá?  
Nu proto, že rčení vzniklo již v 16 století, ještě 
před přijetím Gregoriánského kalendáře. 
Dříve tedy 13. prosince (nyní 21. - 22. prosince) 
se zemská osa během podzimu odklání svou 
severní částí od Slunce. Tento jev můžeme 
sledovat v podobě stále dříve zapadajícího 
Slunce a čím dál tím později vycházejícího. 
Světlá část dne se zkracuje. Ale zhruba 
v polovině prosince se přihodí, že Země, 
která je na své oběžné dráze se přiblíží 
k Slunci, zrychlí, a tím se po dráze posune 
za jeden den o větší úsek. Rotuje však stále 
stejně rychle. Vznikne tedy taková zvláštnost, 
které se říká nerovnoměrný sluneční čas,  
východ Slunce bude pro nás o trochu později 
a jeho západ také. Proto "noci upije, ale dne 
nepřidá".  Takže ještě nějaký ten den budeme 
chodit ze souborových zkoušek domů úplně 
potmě! Těšíme se na Ježíška i nadílku a na 
koledování. Určitě si budeme pouštět lodičky 
ze skořápek ořechů.

Na Boží hod vánoční se setkáme odpoledne 
ve tři u radnice, abychom si tam společně 
s cimbálkou zazpívali koledy. A v úterý 27. 
prosince zveme všechny své příznivce od 
16 hodin na Malý vánoční koncert do sálu 
kulturního domu. S Lidovou hudbou Spontán 
a CM Fanynka vystoupí u stromečku dětské 
soubory a hosté.  Po skončení bude beseda 
u cimbálu pro mládež i pro dospělé.  Přijďte 
se za námi podívat, zazpívat si, zatancovat 
anebo jen tak chvilku poslouchat.  Hezké 
Vánoce!

Děti z DFS Súček a Mašlička

Za spolek Cimbálová muzika Fanynka 
a Verbíři z Mutěnic přeji naší dětské muzice, 
zpěváčkům i tanečníkům a také dospělým 
muzikantům, aby jim nikdy nechybělo 
zapálení, s jakým nacvičují nový program, 
láska a pokora, s nimiž pilují písničky, učí 
se hře na hudební nástroje a oblékají všední 
i slavnostní kroje, aby dělali radost sobě, 
svým rodičům i široké veřejnosti. 

Do nového roku si dovoluji popřát všem 
občanům Mutěnic hodně zdraví, spokojenosti 
a osobních úspěchů.

Jana Ševčíková

Mužáci Mutěnice

Předhodové zpívání v Mutěnicích
V předhodový pátek, 18.11.2022, se opět 

po roce rozezněl sál KD lidovými písničkami.
Mužský sbor Mužáci z Mutěnic totiž 

uspořádal další ročník Předhodového 
zpívání, které se stalo již tradiční akcí v rámci 
Svatokateřinských hodů v Mutěnicích.

Tentokrát jsme si pozvali jako milé hosty 
ženský a mužský sbor z Dolních Dunajovic, 

mužské sbory z Lužic, Rohatce, Bánova 
a záhorácké Skalice.

Za doprovodu cimbálové muziky Lašár 
z Velkých Pavlovic se jako první představili 
místní Mužáci, a to písní s hodovou tématikou 
Ej mája, zelená mája.

Po jejich vystoupení už následovaly série 
krásných písní i humorného vyprávění 
v podání hostujících sborů. Pří jemným 
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zpestřením bylo i vystoupení několika duet 
v podání Ladě Fojtacha z Bánova s Karlem 
Kosíkem, primášem muziky, dále píseň 
v podání místních sólistů Barbory Holešinské 
a Patrika Mráze a Patrika Mráze s otcem 
Milanem Mrázem.

Samozřejmě nemohla chybět ani společná 
píseň všech zúčastněných zpěváků na závěr 
programu, kterým provázel slovem Milan 
Mráz.

A jak už to na takových akcích bývá, po 
skončení programu pokračovalo neformální 
zpívání a pozpěvování u cimbálky a společné 

povídání s přáteli i hosty.
Děkujeme všem, kteří jste přišli podpořit 

místní mužský sbor a př išli se pobavit 
a zpříjemnit si předhodový večer.

V příštím roce nás čeká pořadatelství 
velké, putovní a prestižní akce – Setkání 
mužských sborů Podluží, na které se schází 
až 200 zpěváků. Věřím, že se na ní společně 
setkáme.

Za Mužáky z Mutěnic
Milan Mráz

Rodinné centrem ŽOFKA

Z pohádky do pohádky 
Po třech letech odkladů z důvodu covidu 

mohla být letos opět uskutečněna známá 
akce Z pohádky do pohádky. Na jubilejní 10. 
ročník jsme si ale počkali kvůli rekonstrukci 
tělocvičny až na sobotu 17. září 2022. 

Dopolední přípravy byly náročné, ale 
všechno jsme zvládly. Ve 14.30 hodin 

jsme mohly otevřít pohádkovou bránu pro 
všechny zúčastněné děti a jejich rodiče či 
jiný doprovod. V letošním roce pohádkovou 
bránou prošlo 130 dětí. Na startu dostaly 
děti pohádkovou kartičku k získání deseti 
razítek a číslo k losování zážitkové tomboly. 
Po vstupu do pohádkové říše čekala na 
děti pohádková stanoviště s Večerníčkem, 
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Rumcajsem a Mankou, Kocourem v botách, 
čarodějnicemi, Makovou panenkou, Šmouly, 
vodníkem, opičkou Žofkou, Sněhurkou 
a klaunem.

Své dovednosti i zručnost prokázaly děti 
při jízdě na koloběžce, střelbě z praku, 
letu na koštěti, chození na chůdách, lovení 
r ybiček, hledání diamantů, navlékání 
korálků, malování křídou i při hodu míčkem 
do klaunova terče a při zdolávání překážkové 
dráhy u opičky Žofky. Za splnění úkolu čekala 
děti na každém stanovišti drobná odměna 
a razítko na pohádkovou kartičku. Na ty, 
kteří zvládli splnit všechny úkoly a zaplnit si 
celou pohádkovou kartičku razítky, čekala 
v cíli hlavní odměna.  Z velké nabídky cen si 
mohl vybrat každý podle svého. V cíli se mohli 
návštěvníci pobavit na skákacím hradu, na 
lanové dráze u skautů, při stolním fotbalu 
„šprtci“ nebo se nechat zkrášlit u malování 
na obličej. V opičím bufetu se všichni mohli 
mimo jiné občerstvit sladkou palačinkou 
a opéct špekáček na ohni. Zlatým hřebem 
dne byla zážitková tombola, kde se losovalo 

dvacet rodinných vstupenek na zajímavá 
turistická místa v okolí. Všichni výherci byli 
mile překvapeni. V příštím roce se Z pohádky 
do pohádky koná 20. května 2023 a už nyní 
se těšíme na Vaši hojnou účast. Děkujeme 
všem zapojeným dobrovolníkům, kteří akci 
realizují ve svém volném čase. Poděkování 
náleží i sponzorům, díky kterým jsme mohly 
odměnit děti krásnými cenami.

RC Žofka

Po třech letech rozsvítili vánoční strom 
znovu společně

Místní prodejci, místní účinkující, slušná 
návštěvnost a dobročinnost. Do těchto 
pojmů by šlo shrnout letošní Slavnostní 
rozsvícení vánočního stromu, které se 

znovu po třech letech konalo před radnicí 
v sobotu 3. 12. 2022. 

Vánoční jarmark s dobrotami, hřejivými 
nápoji, dárkovými předměty a dalšími 
produkty, které návštěvníkům nabízeli 
domácí prodejci, začal už v 15 hodin. Od 
16 hodin pak probíhal před vchodem 
do radnice kulturní program, ve kterém 
vystoupila Dětská schola Abakuk, děti 
z mateřské školy a zpěváci a muzikanti 
z dětských folklórních souborů Súček 
a Mašlička spolu s cimbálovou muzikou 
Fanynka. Fanfáry ke slavnostnímu rozsvícení 
a hudebního zakončení kulturního programu 
se tradičně zhostil žesťový soubor ZUŠ 
Dolní Bojanovice pod vedením p. uč. Pavla 
Skočíka. Slovem provázela paní Ivana 
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Davidová, v průběhu programu promluvil 
také pan starosta a byl představen benefiční 
účel tohoto ročníku akce. Letos bylo možné 
skrze pořádající organizaci RC Žofka přispět 
Radkovi Horňáčkovi z Mutěnic na nákup 
nového invalidního vozíku. 

Za RC Žofka a za Obec Mutěnice, které patří 
dík za spolupořádání a technické zázemí 
celé akce, děkujeme všem návštěvníkům, 

účinkujícím a dárcům za účast na tomto 
milém předvánočním setkání a za jejich 
štědrost – Horňáčkovým bylo o den později 
předáno 46 000,-Kč. Kéž je jim tento dar 
v jejich nelehké situaci k užitku!

Za RC Žofka
Marie Ilčíková

Helen Doron v Rodinném centru Žofka – 
zkoušky Cambridge

Mít v 16 letech maturitu z angličtiny 
v kapse? S Helen Doron English je to možné! 
Naši studenti mohou u nás získat celosvětově 
uznávaný cer tif ikát Cambridge ( je jich 
několik úrovní podle znalostí dosažených 
v angličtině). Nezávisle si tak mohou 
otestovat své anglické znalosti a vyzkoušet 
si formát celosvětově uznávané zkoušky 
od úrovně A1 Starters, která se doporučuje 
od 9 let, ovšem, kdo udělá dřív, tím lépe, 
záleží ne na věku, ale na znalostech psané, 
mluvené angličtiny a poslechu,zkouška 
probíhá celá v anglickém jazyce včetně 
zadání. Poslední námi nabízená úroveň je 
B2 First. S certifikátem pak děti získají výhodu 
nejen při maturitě (která už dnes probíhá 
formou poslechů, mluvení a gramatické 
a lexikální kompetence), ale i při přijímacích 
zkouškách na střední či vysoké školy. Naši 
studenti se také učí své nabyté znalosti, 
jak se říká, umět náležitě prodat.Zkoušky 
Cambridge jsou respektované po celém světě 
a student s nimi prezentuje své jazykové 
vzdělání – i u nás v Rodinném centru Žofka 
máme velice úspěšné absolventy a držitele 
těchto cer tif ikátů- skládali je v březnu 
2022 v Helen Doron centru v Břeclavi, kam 
je přijeli prozkoušet certifikovaní zkoušející. 

I po dlouhé covidové pauze, kdy naše lekce 
byly on-line, jsme nezaháleli, a vzhledem 
k tomu, že metodologie Helen Doron je 
založená na každodenním poslechu, naši 
žáci i tentokrát dosáhli vynikajících výsledků. 
Tímto bych chtěla pogratulovat k úžasné 
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Na svatého Martina, krajina už usíná, první 
vločka padá k zemi jak drahokam vybroušený 
a je tu kolem nás, ten krásný, předvánoční 
čas...

Milý přátelé, dovolte mi, abych vás 
informovala o tom, co vše jsme v podzimním 
období stihli udělat pro vás i pro nás.

Oddíl Mladý hasič jede na výbornou. Nejdřív 
si vyhráli na svém Dýňotvoření a svá díla 
stihli vystavit před hasičkou pro potěchu oka 
každého kolemjdoucího. Proběhl sběr papíru 
a za utržené finance si koupí malé pohoštění na 
vánoční besídku, kterou se svými vedoucími 
plánují. Samozřejmě, že trénují a zdokonalují 
se v technických dovednostech. A v pátek 
28.10.uspořádali u školy akci pro všechny děti 
i jejich rodiče-Uspávání broučků, spojenou 
s lampionovým průvodem. Tohle byl tak 
dobrý nápad , že se s ním počítá i do příštích 
let. Bylo vidět nadšení všech těch malých 
školáčků. Někteří si své  broučky už vyrobili 
doma z oříšků, z kaštanů, z mrkve a v lesíku 
pak kupili listí a větvičky, aby měli broučci 
pevný domek a zimu tak přečkali.

My starší jsme taky přiložili ruku k dílu, 
abychom splnili vše, co bylo plánováno. 
Celoroční dovážka vody do retenčních nádob, 
oplach komunikace, čištění kanalizace, 
úklidová a údržbová brigáda na hasičce,  
dozor a hladký průběh parkování autobusů 

na Burčákovém pochodu, požární dozory na 
akcích v amfiteátru. V sobotu 29.10.2022 jsme 
oslavili 130. výročí založení SDH Mutěnice 
s naší družební jednotkou SDH Dolní Lhota. 
Už naši starší kamarádi toto přátelství 
založili v roce 1985 a my v této činnosti 
pokračujeme, sice s menší intenzitou, ale o to 
větší srdečností. Byl to velmi hezký, přínosný 
večer plný informací, předání zkušeností, plný 
her, soutěží a milých vzpomínek.

Za měsíce září-listopad vyjížděla naše 
zásahová jednotka k 6 událostem-požár RD-
střecha, tech.pomoc - odstranění hnízda sršňů, 
pátrací akce po pohřešovaném nezl. chlapci, 
požár stodoly, dopravní nehoda, a 12.11. planý 
poplach, kdy volající oznámil požár sporáku 
v domě, jen dále už nekomunikoval, neuvedl 
ani své jméno, adresu nutného zásahu 
a zavěsil. Jestli se "pouze vzňal" olej na pánvi 
při smažení a sám nebo sami domácí toto 
uhasili? To už se nedozvíme. Doufejme, že 
tohle se nikomu z nás nestane, až budeme 
smažit kapra na štědrovečerní večeři.

Chtěla bych všem vám popřát krásné prožití 
vánočních svátků, hodně zdraví a štěstí a do 
nového roku vykročte směle tou správnou 
nohou. 

Ivana Blahová

Sbor dobrovolných hasičů

práci našich studentů z Mutěnic, kteří se 
účastnili: Kateřina Jochová, Mario Cyril Schilk, 
Ella Zimolková, Vendula Duhajská, Lucie 
Jelínková, Nikol Jelínková, Filip Zimolka, Nella 
Jochová, Bibiana Kuběnová, Oliver Kundrata, 
Jaroslav Tesařík, Matěj Kratochvíla a speciálně 
Klárce Faškové, která byla námi nejmladší 
vyslaný účastník a dosáhla vynikajících 
výsledků! Jistě jim certifikát z Cambridge 

zdobí pokojíčky a motivuje je k další práci, 
každopádně můžou být na sebe hrdí. V únoru 
nás čekají další zkoušky jak pro nováčky, tak 
i pro ty co chtějí dosáhnout vyšší úrovně! Jen 
tak dál děkujeme Žofce, Helen Doron a dětem 
i rodičům za pilnou práci. 

Markéta Schilková 
lektorka Helen Doron English
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Festival Mezi Sklepy 16. - 17.6. 2023
Ihned po skončení minulého ročníku 

mezinárodního festivalu hudby a vína začaly 
přípravy na další ročník. Hlavní myšlenka 
festivalu byla naplněna. To je podpora místních 
tradic, propagace jedné z největších vinařských 
obcí v ČR a hlavně podpora místního vinařství 
doprovázená multižánrovou hudbou. Protože 
cílem festivalu není zisk, ale výše zmíněná 
propagace naši obce a vinařství, budeme se 
snažit zapojit do spolupráce novou kulturní 
komisi a obec Mutěnice. Vstupenka „all 
inclusive GOLDEN TICKET" je již v prodeji 
na portálu www.smsticket.cz v první vlně 
za bezkonkurenčních 990,- Kč do konce 
tohoto roku ( jen pro představu je běžná 
cena vstupenky za koncert jedné vystupující 
kapely v současné době 550,- Kč). Vstupenka 
obsahuje sobotní otevřené sklepy místních 
vinařů s celodenní ochutnávkou vín, skleničku 
na víno s nosičkou, mapku a doprovodný 
dvoudenní hudební program, který startuje 
již v pátek. 

V průběhu festivalu se představí kapely, 
které patří mezi špičky naši hudební scény. 
Páteční program je záměrně směřovaný na 
starší legendární interprety, a proto festival 
zahájí kapela Burma Jones & Bohuš Josef a Bára 
Basiková s kapelou. V sobotu se po otevřených 
sklepech v hudebním programu představí 
Petr Bende TRIO BAND, kapela TH!S s hercem 
Vojtou Kotkem, Monkey Business s jedinečným 

zpěvákem Matějem Ruppertem a festival 
zakončí showmani z kapely Wohnout. Většina 
vinařů, kteří se minulého ročníku zúčastnili, 
svou účast již přislíbili. V případě zájmu nových 
vinařů a vinařských firem na účasti na festivalu 
se můžou obrátit na telefon 602 437 068 nebo 
na e-mailu aronasro@gmail.com. V průběhu 
ledna proběhne informativní schůzka. Termín 
bude  upřesněn v kabelové televizi, rozhlase 
a facebooku. Z důvodu zvýšeného zájmu 
o ubytování při festivalu Mezi Sklepy bude 
ubytovatelům nabídnuta zvýhodněná cena za 
vstupenky „all inclusive GOLDEN TICKET" pro 
jejich hosty. V případě zájmu se obraťte na výše 
uvedené kontakty. 

Vstupenky pouze na dvoudenní hudební 
program je možné již nyní zakoupit za 
zvýhodněnou cenu také na portálu www.
smsticket.cz. Vstupné pro děti a mládež do 
12 let a hendikepované je opět ZDARMA. 
Festival Mezi Sklepy podporuje již tradičně 
nadaci Dobrý anděl. Za podporu a propagaci 
festivalu všem děkujeme. Více informací 
zjistíte také na www.festivalmezisklepy.
cz nebo na facebooku festival mezi sklepy 
Mutěnice. 

Závěrem bych chtěl jménem našeho spolku 
všem popřát krásné Vánoce, hodně sil a zdraví 
do dalšího roku.

Za hlavního pořadatele Marek Ištvánek
předseda spolku RYBANA

Sdružení Rybana Mutěnice

HOMEDICA

20 let paliativní a hospicové péče na 
Hodonínsku – Agentura domácí péče 
HOMEDICA.

Je to již dvacet let, co na Hodonínsku, 

B z e n e c k u ,  V r a c o v s k u ,  Ž d á n i c k u 
a Strážnicku poskytujeme ve spolupráci 
s praktickými a odbornými lékaři domácí, 
ale i paliativní a hospicovou péči. V roce 
2004 jsme v Hodoníně poskytování těchto 
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zdravotnických služeb rozšířili a doplnili do 
přirozeného komplexu se službami sociální 
péče. Týmy více než deseti zdravotních 
sester HOMEDICA, s.r.o. a více než třiceti 
pečovatelek PS Homediss, o.p.s. zajišťují, 
ve spolupráci s praktickými a odbornými 
lékaři a rodinami, péči i o dlouhodobě 
nemocné a umírající spoluobčany. 

P rost řednic t v ím bezplat né škály 
z d r a v o t n í c h  s l u ž e b ,  k t e r é  p ř í m o 
v domácnostech zajištují  specializované 
zdravotní sestr y, lékař i, pečovatelky 
i psychologové, jsme za uplynulé dvě 
dekády pomohli důstojně odejít stovkám 
umírajícím z celého našeho okresu.

P é č e  o  u m í r a j í c í h o  č l o v ě k a  j e 
j i s t ě  j e d n o u  z  n e j n á r o č n ě j š í c h 
z hlediska psychologického, ale z hlediska 
medicínského poměrně jasná. Z tohoto 
hlediska jde především o tlumení bolestí, 
kdy naprosto základním článkem v této 
péči je, nebo by měl přirozeně být praktický 
lékař umírajícího. U každého pacienta 
máme individuální plán analgetické léčby 
a konzultujeme jej i s odbornými lékaři. Dále 
je nutné udržovat hydrataci (zavodnění) 
pacienta, pečovat o vyprazdňování, které 
je také nedílnou součástí paliativní péče 
a prostřednictvím pečovatelek pečovat 
o osobní hygienu nemocného. V paliativní 
péči je nesmírně důležitá i péče o psychiku 
pacienta i rodinných příslušníků, kterou 
zajišťuje náš psycholog.

Naše zkušenosti také říkají, že velmi 
často rodina nechce vidět zemřít svého 
blízkého, a tak jej raději na posledních 
pár hodin nechají odvézt do nemocnice 
a omlouvají se sami před sebou tím, že 
tam mu snad ještě pomůžou. Kdo z nás 
by ale nechtěl zemřít v přítomnosti svých 
nejbližších? Smrt je součástí života a je 
předurčena již jeho zrozením. Pokud máme 
se svými blízkými hluboký vztah, mysleme 

na to, prosím, a mysleme i na to, abychom 
si za života takto hluboké vztahy ke svým 
blízkým budovali. 

Bc. Ria Otrubová, 
vrchní sestra HOMEDICA, s.r.o., 

členka správní rady PS Homediss, o.p.s.

Požehnané Vánoce,
požehnaný nový rok

02 32

„Dostali jsme příležitost 
nových dnů. 

Prosme o Boží 
požehnání, abychom 

je dokázali 
naplnit dobrem.“

Vojtěch Kodet                    

OBLASTNÍ CHARITA
HODONÍN
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Sport
Konec roku je vždy spojen s ohlédnutím 

se za podzimní části aktuálního soutěžního 
ročníku, konkrétně letos ročníku 2022/2023. 
Ten se opět zdárně dohrál, snad je tedy covid 
definitivně zažehnán! Výsledky byly slušné, ale 
samozřejmě je to dáno tím, že jak dorostenci, 
tak žáci v minulé sezóně bohužel sestoupili 
a hrajeme tak nižší soutěže s o poznání slabšími 
soupeři.  Ženy se navíc spojily s Hodonínem, 
a tak ve výsledcích figuruje FK Hodonín, byť 
většinu mužstva tvoří dívky z Mutěnic. A to je 
potěšitelné.

Mladší přípravka znovu pod vedením trenérů 
Patrika Alberta a Michala Zimolky hraje nejnižší 
okresní soutěž, která dětem maximálně 
vyhovuje. Všechna utkání jsou vyrovnaná 
a příležitost tak dostávají všichni příchozí. 1x 
týdně mají v sezóně trénink i s vyškoleným 
trenérem Radkem Trávníkem, kter ý má 
vždy jeden trénink i se starší přípravkou. 
V zimě obě přípravky již nalezly zázemí v naší 
rekonstruované tělocvičně a mají za sebou už 
i jeden turnaj v rámci OHL v Lužicích. Nadále 
funguje i fotbalové školička pod vedením 
Romany Novákové. Kdykoliv se mohou připojit 
i další, informace najdete u trenérů nebo na 
facebooku „FK Mutěnice ŠKOLIČKA“.  

Starší přípravka pod vedením Hynka 
Vaculoviče a Marka Ištvánka hraje letos 
skupinu střed, a i jí soutěž maximálně vyhovuje, 
když mají téměř vyrovnanou bilanci vítězství 
i porážek, a i zcela vyrovnané skóre. To je asi 
v obou kategoriích přípravek to nejdůležitější. 
I starší se zúčastní OHL, a to dokonce ve dvou 
mužstvech, A a B. To je určitě dobře, jelikož 
tak budou dostatečně vytížení všichni hráči 
i hráčky.

Mladší žáci si v okresním přeboru vedou opět 
velmi dobře a potvrzují, že toto je dlouhodobě 
naše nejúspěšnější kategorie. Díky spojení 
s Dubňany a Svatobořicemi máme pořád 
slušnou základnu, což je vidět nejen v zápasech 
ale i na trénincích, které mají 3x týdně, vždy 
jednou v Mutěnicích, jednou v Dubňanech 
a jednou ve Svatobořicích. I mladší žáci se 
zúčastní v Lužicích okresní halové ligy, a tak 
v kombinaci s umělou trávou v Mutěnicích 
a v Dubňanech a tělocvičnou v Mutěnicích tak 
mají ideální podmínky k přípravě.

Starší žáci už také snad zastavili výsledkový 
i výkonnostní pád a postupně se zlepšují, byť 
nám před sezónou odešlo několik opor do 
Ratíškovic a Kyjova. Naštěstí se nám podařilo 
i nějaké kluky přitáhnout, a tak výsledky 
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i výkony měly vzrůstající tendenci. Na 3. místě 
nám chybí jediná výhra na 1. místo, takže by 
se kluci určitě na jaře měli pokusit o postup do 
vyšší soutěže, kam rozhodně patříme. Snad se 
to klukům i díky kvalitní přípravě podaří.  

Dorostenci bohužel tvoří už jenom jedno 
družstvo, jelikož krajský přebor byl nad naše 
síly. Ale i krajská soutěž má svou kvalitu, což 
ukázaly třeba celky Bzence/Vracova nebo 
Lednice. Právě tyto celky jsou v tabulce před 
námi, byť třeba suverénně vedoucí Bzenec/
Vracov naši kluci doma rozhodně herně 
přehráli a uhráli remízu 1:1. Ve většině dalších 
utkání byli jednoznačně lepší a uhráli tak 
několik zápasů s výrazným rozdílem ve skóre 
v náš prospěch. Alespoň se přítomní diváci 
na zápasech dorostu nenudili. 76 branek ve 
12 zápasech je toho důkazem.

A-mužstvo má za sebou na naše aktuální 
poměry celkem slušný podzim. 19 získaných 
bodů (o 8 více než vloni!) v 15 zápasech se 
skóre 17:25 znamená 10. místo v tabulce. Navíc 
jsme díky výhře v penaltové loterii v posledním 
podzimním kole v Bystrci postoupili do 
čtvrtfinále krajského poháru. Během letního 
přestupního termínu jsme se sice posílili 
o mladíka Adama Šťastného a zkušeného 
Pavla Brablce, ale nejen oni viděli, jak kvalitní 
soutěž je krajský přebor a jak těžce se v něm 
získávají body. I proto nám vstup do podzimu 
nevyšel, a tak jsme po 5. kole a prohře doma 

s Ráječkem sáhli ke změně trenéra. Místo 
Marcela Houšky (téměř po třech letech!!) 
přišel Libor Snopek z Dubňan. Vzhledem 
k počtu získaných bodů i celkové atmosféře 
v mužstvu můžeme konstatovat, že to bylo 
dobré rozhodnutí. I proto má trenérský tandem 
Libor Snopek – Jara Munzar důvěru i nadále. 
Pomocnou ruku přiložili i další asistent Jara Joch 
a vedoucí mužstva Peťa Čepil. Po celý podzim 
jsme se opírali o výkony Filipa Leznara v bráně, 
od svého návratu v 6. kole obranu bravurně 
režíroval Luba Kupčík, a v záloze tvrdil muziku 
Lukáš Koplík. Kde bylo potřeba, vypomohl 
Dalibor Koštuřík, a o branky se starali mladíci 
(všichni r. 2002!) Franta Lamáček, Marek 
Mokruša (oba 4 branky) a Richard Svoboda 
(3 branky). Ten svými kvalitními výkony zaujal 
mj. skauty druholigové Líšně, kam odešel po 
skončení podzimní části na zkoušku. V zimě 
se určitě budeme snažit mužstvo posílit, ale 
možnosti v zimním přestupním termínu jsou 
bohužel velmi omezené. Ale pokud by se nám 
to nepodařilo, stávající kádr je natolik kvalitní, 
že by měl prokázat, že do krajského přeboru 
patříme!

Ženy se minimálně pro letošek spojily 
z důvodu nízkého stavu hráček v obou oddílech 
s FK Hodonín a už pod hlavičkou FK Hodonín 
navázaly na povedenou loňskou sezónu, kdy 
byly dokonce po podzimu na 1. místě. Tentokrát 
to bylo místo druhé, když ženy prohrály jediný 

A mužstvo  10. místo 15    5   4   6 17 : 25 19 bodů

Dorost   3. místo  12    8   1   3 76 : 13 25 bodů

Žáci starší  3. místo  9     6   0   3 27 : 19 18 bodů

Žáci mladší „A“  2. místo  9     7   1    1 44 : 18 22 bodů

Ženy (FK Hodonín) 2. místo  9     8   0   1 41 : 7 24 bodů

Přípravka starší  9. místo  11    5   0   6 89 : 87 15 bodů

Přípravka mladší 8. místo  12    5   0   7 89 : 120 15 bodů

Bilance části podzimu ročníku 2022/23 v číslech:
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zápas. Byli u toho znovu trenéři Radek Peš 
a Jenda Balaštík a také většina hráček, které 
ještě na jaře válčily za Mutěnice. Ženy mají 1x 
týdně trénink v Mutěnicích a odehrály u nás 
i dva mistrovské zápasy. Tak ať se dívkám daří 
i nadále.

Závěrem bych rád touto cestou znovu 
poděkoval všem našim hráčům, trenérům, 

sponzorům a fanouškům za jejich činnost 
a podporu v roce 2022! Všem mutěnickým 
občanům přeji šťastné a požehnané Vánoce 
a dobré vykročení do nového roku! Snad se 
nám bude dařit alespoň tak, jako v roce právě 
končícím.

Petr Blaha

Narození

29. 09. 2022 Emanuel Mráz
07. 10. 2022 Sebastian Battyányi
12. 10. 2022 Natálie Balaštíková
03. 11. 2022 Deniel Rozehnal
03. 11. 2022 Lilien Rozehnalová
10. 11. 2022 Benedikt Blaha

Společenská kronika

Sňatky

08. 10. 2022
Jiří Polachovič, Slovácká 
Kateřina Tomčalová, Dubňany

Úmrtí 

12. 10. 2022 
Ludmila Holišová 81 let

29. 10. 2022 
Karel Růžička  93 let

22. 11. 2022 
Vít Brablc  84 let

25. 11. 2022 
Zdeněk Polachovič 72 let

Marta Balgová, matrikářka

Blahopřání:
Vážení spoluobčané, vzhledem k účinnosti 

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

Přesto všem jubilantům blahopřejeme.
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