Mutěnice
Kraj: Jihomoravský

Okres: Hodonín

Správní obvod: Hodonín

GPS souřadnice: 48.904129N, 17.029174E

Nadmořská výška: 183 m n. m.

První pís. zmínka: 1368 (653 let)

Počet obyvatel: 3 670

PSČ: 696 11

Adresa URL: www.mutenice.cz

Současnost obce Mutěnice
Obec Mutěnice disponuje základní občanskou vybaveností. Neschází zde řada obchodů a
restauračních zařízení, mateřská škola a základní škola, zdravotnické středisko, policejní
služebna a podobně.
Ve vesnici jsou důsledně uchovávány folklorní tradice umocněné podlužáckými kroji a slováckými
písněmi a tanci. Jde například o velikonoční svátky, kdy začátkem jara šlaháči v krojích chodí na
šlahačku za děvčaty. Připomínán je zde i svátek Božího těla a Božského srdce, kdy obcí prochází
průvod ke čtyřem oltářům. V neposlední řadě se pak jedná o čtyřdenní Kateřinské hody,
které začínají poslední neděli před adventem. Pořádána je však i řada akcí spojených
s vinařstvím na jejichž organizaci se podílí i Vinařský spolek Mutěnice.
O volný čas a zájmovou činnost v Mutěnicích se stará i místní organizace hasičů, skauti a několik
pěveckých a tanečních souborů. Stranou nezůstává ani oddíl kopané a TJ Sokol.
Mutěnice jsou známy i tím, že zde krátkou dobu žil pozdější první prezident Československé republiky
Tomáš Garrique Masaryk. Jako malý chlapec zde bydlel se svými rodiči v letech 1852 až 1853 v domku
zvaném drátovna. Místo je připomínáno pamětní deskou.
V Mutěnicích bývaly dva svobodné dvory, které si podle dějinných záznamů předávaly hraběcí a
panské rody a také církevní řády až je nakonec spravoval stát. Dnes patří soukromému majiteli.
Geografická poloha Mutěnic s velkými plochami vinorodých strání dávají právo označovat obec za srdce
vinařského kraje. Vinařské tradice zde přecházejí z otců na syny. Raritou Mutěnic je lokalita
s téměř pěti sty vinnými sklepy v části obce zvané Bůdy. Každý z těchto sklepů má osobitý ráz
a většina z nich je zdobena slováckými ornamenty.
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